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Kohaliku volikogu valimised Väike-Maarjas 15. oktoobril 2017
KUI ÜMBERRINGI ON VAID INGLID – TÄHENDAB ON ALANUD VALIMISKAMPAANIA!
Väike-Maarja valla kohalike volikogude
valimistele registreerisid end seekord
valimisliit MEIE PANDIVERE, Eesti
Keskerakond, Eesti Reformierakond,
valimisliit KODUVALD, erakond Isamaa
ja Respublica Liit, valimisliit TERVE
VALD, Eesti Konservatiivne Rahvaerakond ja 2 üksikkandidaati: Andero Põllu
ja Ülar Lilleorg.
Valimispäeval oli valijate nimekirjas 5049 (eelmistel, 2013. a valimistel
– 3869) valijat (nende hulgas Rakkest
1336 ja Simunast 685 valijat). Hääli
jagati 143-le kandidaadile (eelmistel
valimistel 110 kandidaati), kes soovisid
saada ühte volikogu 19-st mandaadist.
Valimisaktiivsuseks kujunes valimispäeva lõpuks 58,1 % (eelmistel valimistel 60%). E-hääle andis seekord 863
valijat ja kodus oli valijaid 55.
Valimisaktiivsus jaoskondade järgi:
Jaoskond nr 5 (Rakke)
1336 893 66,8%
Jaoskond nr 3 (Triigi)
328 196 59,7%
Jaoskond nr 4 (Simuna)
685 403 58,8%
Jaoskond nr 1 (Väike-Maarja) 2077 1125 54,2%
Jaoskond nr 3 (Kiltsi)
623 318 51,0%
Vallas kokku
5049 2935 58,1%
Nende andmete põhjal kujunes valimiskünniseks (5% kehtivatest häältest)
146,7 häält ja seda ei ületanud vaid
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
(EKRE), kelle lühike nimekiri kogus
vaid 86 häält. Üksikkandidaadid jäid
valimiskünnisest kaugele – Andero
Põllu kogus 16 häält ja Ülar Lilleorg 8
häält. Pärast kehtivate häälte jagamist
mandaatide arvuga (2935/19) kujunes
lihtkvoodiks 154,5 häält.
Valimiste tulemused nimekirjade järgi:

Eesti Reformierakond
Valimisliit MEIE PANDIVERE
Eesti Keskerakond
Valimisliit KODUVALD
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
Valimisliit TERVE VALD
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
Üksikkandidaadid

958 häält
637 häält
433 häält
385 häält
208 häält
204 häält
86 häält
24 häält

Lihtkvoodi alusel said mandaadi
INDREK KESKÜLA (Eesti Reformierakond) – 450 häält ja ANDRUS BLOK
(valimisliit KODUVALD) – 248 häält.
Ülejäänud 17 mandaati jagati võrdlusarvude
alusel järgmiselt:
Hääli Võrdlusarv

Tarmo Rebane (Valimisliit MEIE PANDIVERE) 78
Riina Gull (Eesti Reformierakond)
55
Siret Stoltsen (Eesti Keskerakond)
73
Priit Kõlu (Eesti Reformierakond)
39
Ott Läänemets (Valimisliit MEIE PANDIVERE) 49
Mall Lepiksoo (Eesti Reformierakond)
39
Hans Kruusamägi (Eesti Keskerakond)
72
Vahur Elbre (Valimisliit MEIE PANDIVERE) 42
Reet Reimann (Erakond Isamaa ja Res Publica Liit) 42
Sven Kesler (valimisliit TERVE VALD)
44
Enno Eilo (valimisliit KODUVALD)
28
Avo Part (Eesti Reformierakond)
36
Hando Kuntro (Eesti Reformierakond)
35
Luule Matrov (Valimisliit MEIE PANDIVERE) 42
Mart Pruul (Eesti Keskerakond)
56
Ülo Teder (Eesti Reformierakond)
32
Anti Pällo (valimisliit KODUVALD)
26

637
479
433
319
318
239
216
212
207
204
192
191
160
159
144
137
128

Seega jagunesid volikogu kohad järgmiselt:
Eesti Reformierakond
7 kohta
Valimisliit MEIE PANDIVERE
4 kohta
Valimisliit KODUVALD
3 kohta
Eesti Keskerakond
3 kohta
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
1 koht
Valimisliit TERVE VALD
1 koht
Võimalikud asendusliikmete kandidaadid:
Valimisliit MEIE PANDIVERE
1) Ene Preem
2) Merike Adamson
3) Külli Urbas
Eesti Keskerakond
1) Anu Loorits
2) Heino Tasa
3) Jaanus Kaare
Erakond Isamaa ja Res Publica
Liit
1) Teet Paju
2) Väino Haiba

Valla valimiskomisjoni liikmed (vasakult) Aimi Vaimel, Arvo Vallaots,
Maris Kõrgmäe, Ingrid Kirss ja Virve Vaarik 16. oktoobril
valimissedeleid üle lugemas. Foto: Ilve Tobreluts

Valimisliit TERVE VALD
1) Üllar Hiire
2) Allan Alt
Eesti Reformierakond
1) Arvi Rotka

2) Vardo Arusaar
3) Kaur Salus
Valimisliit KODUVALD
1) Kaspar Mattisen
2) Eda Aabo

Väike-Maarja valla valimiskomisjoni
liige
Arvo Vallaots

21. oktoobril tähistas naisrahvatantsurühm Maarjakelluke kontserdiga Väike-Maarja seltsimajas
oma 35. sünnipäeva ja juhendaja, valla aukodaniku Aino Lukmani suurt juubelit. Foto: Heili Nõgene
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Vallavanema kuu
Suur-suur AITÄH kõigile positiivse
tagasiside eest. Saades teada 15. oktoobril toimunud Väike-Maarja vallavolikogu liikmete valmistulemused, oli
see meeldiv üllatus ning mind valdas
soe tänutunne. Oleme teinud kogu
meeskonnaga neli aastat tõsist tööd.
Kindlasti on olnud teemasid, kus saab
veel paremini, kuid alati on tulemuseni jõudmine seotud ka võimalustega
kaasata ressursse, olgu nendeks aja-,
inim- või finantsressursid. Meeskonnana pean silmas VL Meie Pandivere
ning IRL nimekirjade liikmetest koostööpartnereid volikogu tasandil tehtud
otsustes, aga ka vallavalitsuses igapäevast tööd tegevaid häid ametnikke ja
töötajaid. Koduvalla elaniku arvamus
võib ju sõltuda tuhandest pisiasjast.
Olgu selleks mõistlik ajavahemik, kui
lumesahk jõuab tema jaoks vajaliku
teeotsani või meeldejääv kultuurisündmus või lihtsalt hea sõna vajalikul hetkel, selle asemel, et öelda, see ei ole
meie asi. Ning kui see ei olegi omavalitsuse ülesanne, siis ka seda saab
elanikuga rahulikult rääkides mõistlikult ära seletada. Kõiki neid tuhandeid
detaile ei ole võimalik ühelgi inimesel
üksinda teostada, kuid see on saavutatav meeskonnana ühiseid eesmärke seades ning ka tegutsedes. Elanike
usaldus läbi hääletustulemuste ei tähenda ju võitu kellegi-millegi üle, vaid
selle sisuks on vastutus. Ka mina olen
alati võtnud seda vastutusena ja n-ö
usalduskrediidina jätkata kaasarääkimist Väike-Maarja valla „homse päeva“
üle. Loomulikult soovin kandideerida
ka vallavanemaks värskelt kokku tuleva volikogu liikmete palge ees. Kas
suudan ka nende usalduse pälvida, eks
seda näitab lähitulevik.
Selle teksti kirjutamise ajal on alustatud koalitsioonikõnelusi VL Meie
Pandivere, Eesti Keskerakonna, IRL-i
ja Eesti Reformierakonna nimekirjades
kandideerinute vahel. Oleme otsustanud võtta veidi rohkem aega ühise
tegevuskava koostamiseks ning mitte
tormata „ööjooksupealinna“ tempos

ja kombel. Ka kohalikus poliitikas on
palju kergem öelda seda, mida peab
tegema, kuid mitte seda, et mille arvelt
me seda teeme või mida me sellisel
juhul tegemata jätame. Eks ausus, selgus ja otsuste läbipaistvus on iseenesest parim poliitika ning parem võtta
rahulikult, kui ülepea kiirustada. Olles
nüüd juba mõned aastad kohalikus
avalikus sektoris kaasa tegev, on mulle
saanud selgeks, et poliitiliste konkurentide jaoks on lahendamist vajavatel
teemadel ka erinev prioriteetsus. See,
mis on koduvallas hästi, on juba „eile“
unustatud ning prioriteetide hulgast
maha võetud. See, mis on normaalne,
see asub neutraalses tsoonis. Aga see,
mida saab veelgi paremini teha, see
paikneb kõige kuumemate „uudiste“
rasvastes pealkirjades. Me kõik õpime
kogu elu ning igas päevas on suuremaid või väiksemaid detaile, mille läbi
me homme paremad oleme. Meie valla
rahvatantsurühm Maarjakelluke pidas
oma 35. aastapäeva ning samal üritusel
tähistamine selle tantsurühma juhendaja ja valla aukodaniku Aino Lukmani
juubelit. Küsimusele, kust Aino Lukman võtab selle tohutu energia, vastas ta: „See on eneseusaldus.“ Just. Ma
usun, et ma suudan ja ma suudangi. Nii
tuleb ka meil rohkem ennast usaldada
ning olla enda suhtes aus seda usaldust järgides.
Oleme omavalitsusena uues situatsioonis, meie territoorium on suurem
ja elanikke rohkem. Ka rõõme ja muresid peaks veidi juures olema. Edaspidise käekäigu kohapealt on oluline, milline on terviknägemus üle kogu omavalitsusüksuse. Oleme Väike-Maarja
vallas rakendanud näiteks volikogu erinevate komisjonide töökorraldamises
sellist praktikat, kus haridus-, kultuuri-,
sotsiaal- ja ka majanduskomisjoni liikmed valitakse nii erialaste teadmiste
poolest kui ka selliselt, et hõlmatud on
võimalikult erinevad piirkonnad. Hetkel
koalitsioonikõnelustesse kaasatud grupid on kõik sellise praktika jätkamise
poolt. Omavalitsusest kui ühest toimi-

Omavalitsuse juhtimine kui tasakaalustatud tervik. Foto: Ilve Tobreluts
vast piirkonnast tervikpildi nägemine
ja sellelt pinnalt otsuste tegemine on
ülioluline. Sulle-mulle pendeldamine
võib pigem kaasa tuua uusi probleeme ja ebamõistlikke otsuseid. Võtame
näiteks ühe viimase otsuse Rakke vallavolikogus. Anda Lahu kooli kinnistu
koos hoonete ja rajatistega rendile kuni
aastani 2102!! Jah. Aastani 2102 ehk 85
aastaks, rendisummaga 8 (kaheksa)
eurot kalendrikuus. Need, kes on rentinud Väike-Maarja vallas paiknenud
külamajasid, näiteks koduseks juubeliks, teavad, et rendihind on 100 eurot
ööpäevas (mitte aastas). Lisaks on
85 aastane renditeenus ka rentnikule
nagu elamine „pommi“ otsas. Rentnik
planeerib remonti, kuid pigem kahtleb
selle teostamises, äkki renditeenus lõpetatakse ehk puudub omanikutunne.
Arvan, et uuel volikogul on võimalus
selle otsuse telgitagusesse selgust
tuua ning vastavalt sellele ka Lahu kooli kinnistuga seotud teema elanikele
selgeks rääkida.

Uuteks väljakutseteks omavalitsuses on erinevate organisatsioonisiseste
käitumismustrite ja -kultuuride rakendamine ning suurema piirkonna haldamiseks uue struktuuri kokkuleppimine.
Samas on ju eesmärgiks halduskulude
osakaalu vähendada, võrreldes teiste
valdkondadega. Rakke piirkonna jaoks
on vaja kindlasti asjalikku inimest, kes
suudab Rakke alevikus asuvas teeninduskeskuses vajalikke dokumente täita
ning kohale tulnud elanikke esmaselt
nõustada. Lisaks tuleb ühtlustada senised sotsiaaltoetuste määrad või osalustasud ringides, lasteaedades jms
ja ka palgatasemed. Päris ühtlaseks ei
saa kõik piirkonnad kunagi, sest väga
suur osa piirkonna arengust sõltub ka
elanikest endist. Kui suur on ühistegevuses osalejate arv ja panus, kui tegus
on külavanem, kui palju võetakse riske
projektides osalemiseks ning läbi selle
kogukonda arendades. Võib ju tunduda
lihtne, et näe vaata, sellel külaseltsil
tohutult veab ja neil läheb hästi. To-

redad jaanituled, korras külamaja ja
hooldatud külakeskus. Tegelikult soovitan hästi toimiva külakogukonna liidril
nööbist kinni võtta ja küsida, milline
töö ja isiklik (kindlasti koos perega)
panustamine selle kõige taga on? Selle
taga on kogu perega tasakaalu otsimine külakogukonna jaoks tehtavate ja ka
pere igapäevatoimetuste osakaalude
vahel. Eestvedajate motivatsioon võib
suurendada, kui terve küla elanikud
osalevad vastavalt oma võimalustele. Sama on ka omavalitsusel, kui ikka
igaüks soovib ja tahab tegelikult oma
elukeskkonda paremaks muuta, siis see
muutus ka tuleb. Omavalitsuse juhtorganitel: vallavolikogul ja vallavalitsusel
on vahest tõesti vaja ka ühel jalal seistes tasakaalu otsida, et koduvalla elanike terviklik rahulolu suureneks.
Häid mõtte-ja sügisvilju!
Indrek Kesküla
vallavanem

Volikogu materjalid
Kokkuvõte 28. septembri vallavolikogu istungil arutatust
Istungil osales 17 volikogu liiget.
Puudusid: Mart Pruul ja Ermo Lood.
1. Väike-Maarja valla hankekord
Ette kandis jurist-nõunik Peeter
Rahnik.
Uue hankekorra kehtestamine tuleneb uuest riigihangete seadusest, mis
jõustus põhiosas juba 1. septembrist
2017 ning näeb ette mitmeid olulisi
muudatusi. Lisaks ELi direktiividest
tingitud muudatustele kaasnevad sellega ka mitmed siseriiklikud muudatused.
Otsustati kehtestada Väike-Maarja
valla hankekord.
2. Omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesannete delegeerimine
Ette kandis vallavanem Indrek Kesküla.
Seoses maavalitsuste tegevuse likvideerimisega alates 1. jaanuarist 2018
on vastu võetud hulk seaduste muudatusi. Üks osa maavalitsuste ülesannetest antakse üle kohalikele omavalit-

sustele ühiseks täitmiseks. Ühise täitmise suunamise otsustavad kohalike
omavalitsusüksuste volikogud.
Otsustati:
- anda 1. jaanuarist 2018 jõustuva
kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 61 lõikes 1 nimetatud omavalitsusüksuste ühiselt täidetav maakonna
arengu kavandamise ja selle elluviimise suunamise ülesanne alates 1. jaanuarist 2018 täitmiseks Lääne-Viru
Omavalitsuste Liidule;
- anda rahvatervise ja maakonna turvalisuse valdkonna ülesanded alates 1.
jaanuarist 2018 täitmiseks Lääne-Viru
Omavalitsuste Liidule;
- anda maakonna kultuurikorralduse valdkondade ülesanded alates 1.
jaanuarist 2018 täitmiseks Lääne-Viru
Omavalitsuste Liidule.
3. Mittetulundusühingu Harjumaa
Ühistranspordikeskus liikmeks astumine ja haldusülesannete täitmiseks
volitamine
Ette kandis vallavanem Indrek Kesküla.

Mittetulundusühing
Harjumaa
Ühistranspordikeskus on omavalitsusüksuste asutatud mittetulundusühing,
mille ülesanne on tagada elanikele
soodsam ja majanduslikult tõhusam
ühistransport, mille aluseks on ühtne
liinivõrk, kooskõlastatud sõiduplaanid
ning ühtne piletisüsteem. Piirkondlik
ühistranspordikeskus ei või täita vedaja funktsioone.
Otsustati:
- astuda mittetulundusühingu Harjumaa Ühistranspordikeskus liikmeks;
- volitada mittetulundusühingut
Harjumaa Ühistranspordikeskus läbi
viima riigihanget Väike-Maarja valla avaliku liiniveo osutaja leidmiseks
ning täitma riigihanke korraldamiseks
ja ühistranspordiseadusest tulenevaid
omavalitsuse õiguseid ja kohustusi.
Info:
Vallavanem Indrek Kesküla andis infot haldusreformist, Väike-Maarja alevikus toimuvast ehitustegevusest ja Pikk
12 (Konsumi kauplus) kohtuvaidluse
seisust.

Kaitsevägi teavitab õppustest
Eesti Kaitsevägi annab teada, et 1. jalaväebrigaadi allüksuse väliharjutused Väike-Maarja valla territooriumil toimuvad
ajavahemikus 30.10. - 03.11.2017. Üksus harjutab endisel Eipri ja Rohu raketibaasi alal orienteerumist, viib läbi lahingdrille ja teostab rännaku.
Sõltuvalt stsenaariumist toimub tegevus ka pimedal ajal, kuid imitatsioonivahendite kasutamist öörahule planeeritud
ei ole.
Väljaõppega seotud külad: Raeküla, Eipri, Avispea.
Info: Eesti Kaitsevägi

Täname kõiki oma
valijaid toetuse ja
usalduse eest!
Oleme valmis järgnevaks tegude ajaks.
Valimisliit MEIE PANDIVERE

Elanike arv Väike-Maarja vallas
2017. aastal
1. septembril – 4453

Septembrikuus oli saabunuid 14 ja lahkunuid 28.

30. septembril – 4439
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Vallavalitsuse materjalid

Väike-Maarjas käib vilgas
ehitustegevus

(13.09, 20.09, 27.09, 04.10, 11.10 vallavalitsuse istungid)
Maaküsimused
- Moodustati Kännuküla külas Lepasepa katastriüksuse jagamise tulemusena uued katastriüksused järgmiselt:
4987 m2 suurune Lepasepa katastriüksus sihtotstarbega elamumaa ja 7602
m2 suurune Kännu katastriüksus sihtotstarbega maatulundusmaa.
- Moodustati Eipri külas Rohuaia
katastriüksuse jagamise tulemusena
uued katastriüksused järgmiselt: 3448
m2 suurune Rohuaia katastriüksus
sihtotstarbega elamumaa ja 18 460 m2
suurune Rohupõllu katastriüksus sihtotstarbega maatulundusmaa.
- Moodustati Väike-Maarja alajaama
katastriüksusega piirnevast maaüksusest maa riigi omandisse jätmiseks 244
m2 suurune Alajaama juurdelõige katastriüksus sihtotstarbega tootmismaa.
- Nõustuti Pikevere külas asuva
ehitise juurde 881 m2 suuruse Mäelille katastriüksuse moodustamisega
vastavalt katastriüksuse plaanile maa
ostueesõigusega erastamiseks ehitise
omanikule, määrati maa sihtotstarbeks
elamumaa ja kinnitati erastatava maa
maksustamishind.
- Moodustati Ärina külas Lilleoru
katastriüksuse jagamise tulemusena
uued katastriüksused järgmiselt: 12,50
ha suurune Lilleoru katastriüksus sihtotstarbega maatulundusmaa ja 2,60 ha
suurune Lillemetsa katastriüksus sihtotstarbega maatulundusmaa.
- Määrati Avanduse külas asuvate
ehitiste (garaaž, elamu, laut-kuur, kaev,
käimla) teenindamiseks vajalik maa ja
moodustati maa munitsipaalomandisse jätmise eesmärgil Lipu katastriüksus
sihtotstarbega elamumaa.
Projekteerimistingimused
- Määrati projekteerimistingimused
osaühingule Eesti Veeprojekt „Simuna
aleviku veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemide arendamise V etapi“ ehitusprojekti koostamiseks.
Ehitusload
- Väljastati ehitusluba osaühingule
Balti Puurkaev puurkaevu rajamiseks
Kännuküla külla Tornimäe kinnistule.
- Väljastati ehitusluba üksikelamu
püstitamiseks Liivaküla külla Metsaserva kinnistule.
Kasutusload
- Väljastati kasutusluba vallavalitsusele kaugküttevõrgu kasutamiseks Triigi külas Katlamaja, Konnatiigi, Kukerpuu, Linnupesa, Mesitaru, Mõisa allee,
Mõisa allee 3, Mõisa park P2, Mängu,
Pargiääre, Spordihoone ja Võimla tänava kinnistutel.
- Väljastati kasutusluba reoveekanalisatsioonisüsteemi kasutamiseks Kännuküla külas Sangra kinnistul.
Hanked
- Kuulutati välja lihtmenetlusega
hange „Lumetõrje teostamine Väike-Maarja valla kohalikel teedel ja tänavatel 2017/2018 talvel“, kinnitati hankedokumendid ja moodustati hanke
läbiviiseks komisjon.
- Kuulutati välja lihtmenetlusega
hange „Lumetõrje teostamine Väike-Maarja valla kohalikel teedel ja tänavatel 2017/2018 talvel 5. piirkonnas
(Kurtna, Võivere – Hirla ja Simuna),
kinnitada hankedokumendid ja moo-

dustati hanke läbiviimiseks komisjon.
- Kinnitati lihtmenetlusega hanke
„Väike-Maarja valla investeerimislaen
2017“ edukaks pakkujaks Swedbank AS.
- Kinnitati lumetõrjetööde teostajateks Väike-Maarja valla kohalikel teedel
ja tänavatel 2017/2018 talvel: FIE Kalle
Adrat, OÜ Müüriku Farmer, Greengrow
OÜ, OÜ Triigi, OÜ Kerro Farmer ja OÜ
Pikevere.
- Kinnitati lumetõrjetööde teostajaks 5. piirkonnas OÜ Äntu Mõis.
Sotsiaaltoetused
- Nõustuti täiendava sotsiaaltoetuse maksmisega valla eelarve vahenditest kolmeteistkümnele taotlejale kokku summas 1248,87 eurot.
- Nõustuti ühele õpilasele Väike-Maarja õppekeskuse õpilaskodu kohatasu kompenseerimisega perioodil
01.09.-31.12.2017.
- Nõustuti lasteaia toiduraha ja kohatasu kompenseerimisega ajavahemikul 01.09.-31.12.2017 kaheksale valla
perele.
- Nõustuti lasteaia kohatasu kompenseerimisega ajavahemikul 01.09.31.12.2017 viiele valla perele.
- Otsustati maksta toetust Nõmme
külas elava õpilase transpordi korraldamiseks kooli ja tagasi perioodil
01.09.2017-31.05.2018.
- Otsustati maksta esmakordselt
esimesse klassi mineva lapse toetust
51 lapsele.
- Ei nõustutud sotsiaaltoetuse eraldamisega kahele taotlejale.
Hoolekandeasutusse hooldamisele suunamine
- Suunati isik hooldusele Sillamäe Haigla hooldekodusse alates
15.09.2017.
Eluruumi sotsiaalkorteriks tunnistamine
- Kinnitati sotsiaalkorteriks eluruum
Triigi külas Mõisa allee 3-1.
Sotsiaalkorteri üürile andmine
- Eraldati taotlejale sotsiaalkorter
Väike-Maarja alevikus Pikal tänaval
tähtajaga kuni 20.09.2018.
- Eraldati taotlejale sotsiaalkorter
Triigi külas Mõisa allele tähtajaga kuni
20.09.2018.
Vallavara otsustuskorras võõrandamine
- Otsustati müüa Aburi külas Vahe
katastriüksusel asuvad korteriomandid
numbritega 1-4 (garaažiboksid) praegustele kasutajatele.
- Otsustati müüa Vao külas Pargi tn
10 asuvad korteriomandid (garaažiboksid) nr 1, 3, 7, 9, 10 ja 11 senistele
kasutajatele.
Vallavara tasuta kasutusse andmine
- Otsustati anda mittetulundusühingule Mägi Racing tasuta kasutusse
Müüriku külas Krossiraja kinnistul asuv
krossirada tähtajaga kuni 12.10.2022.
Üürilepingu sõlmimine
- Otsustati sõlmida osaühinguga
Kairest Invest üürileping ruumi kasutamiseks Väike-Maarja alevikus Pikk nt
1a, tähtajaga kuni 31.10.2018.
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Kingi vastuvõtmine
- Otsustati võtta kinkena vastu kinnistu koosseisu kuuluv katastriüksus
Triigi külas Avispea – Karutiigi tee (1009
m2, 100% transpordimaa).
Hajaasustuse programm
- Kiideti heaks Kännuküla külas
Sangra kinnistule kanalisatsioonisüsteemi rajamise projekti aruanne ning
kinnitati projekti kogumaksumuseks
5298 eurot, millest 3196 eurot on toetus ja 2102 eurot projekti omafinantseering.
Raieloa andmine
- Nõustuti Väike-Maarja alevikus
Koidu tn 1 kinnistul ühe arukase mahavõtmisega.
-Nõustuti Simuna alevikus Allee tänaval ja Männiku kinnistul kuue hariliku vahtra ja kolme hariliku pärna mahavõtmisega.
Arvamuse andmine jäätmeloa
muutmise taotlusele
- Nõustuti aktsiaseltsi Väätsa Prügila jäätmeloa muutmise taotlusega.
Ühekordse toetuse eraldamine
- Eraldati Väike-Maarja Valla Rahvaspordiklubi projektile „Väike-Maarja spordihoone 10. sünnipäevaturniir
võrkpallis“ ühekordset toetust summas
200 eurot.

Väike-Maarja alevikus on käsil suuremahulised tööd viiel objektil.
27. septembril algasid ehitustööd
Väike-Maarja keskosa avaliku ruumi
ümberkujundamiseks. Alustati pinnase- ja kaevetöödega vallamaja taga,
sealt liiguti edasi keskväljakule ja
Grossi Toidukaupade kaupluse esisele. Freesiti asfalt ja paigaldati sadevete kanalisatsioonitorud ning elektri
maakaablid. Kaupluse esine kaeti killutikuga. Killustikkate jääb parklale kuni
järgmise kevadeni.
Edasiste ehitustööde käigus uueneb
Väike-Maarja keskväljak, kuhu on ette
nähtud püstitada istumisalaga puhkerajatis koos tualettide ja rattaparklaga. Tööde käigus rajatakse vundament
Georg Lurichi monumendile, uueneb
tiikide ümbrus, rekonstrueeritakse nende lagunevad betoonääred, rajatakse
hulgaliselt jalakäijatele mõeldud alasid, muutub liikluskorraldus ja uuendatakse kõrghaljastust. Keskväljak ja
puhkeala saavad ka uued valgustuslahendused.
Töid teostab ehitushanke võitnud
Lemminkäinen Eesti AS. Kogu projekti
tööd saavad valmis järgmise aasta juulikuus. Tööde kogumaksumus on 1 599
356 eurot, millest EAS-i PKT-meetme
toetus on 935 700 eurot.
Septembrikuu alguses alustati Pikk
tn 8 hoone rekonstrueerimisega esmatasandi tervisekeskuseks. Tööde käigus
paigaldatakse hoonele maaküttesüsteem, soojustagastusega ventilatsioonisüsteem, kasutatakse päikeseener-

giat hoone tarbeks ning rajatakse kõik
muud vajalikud süsteemid hoone
nõuetekohasuse tagamiseks.
Tervisekeskuse hoones on kasulikku
pinda ette nähtud 616 m². Sinna saavad
ruumid kolm perearsti õdedega, hambaravi kabinet, füsioteraapia kabinet,
ämmaemand, koduõde, psühholoog,
vajadusel asendusarst. Hoonesse paigaldatakse lift ja ehitatakse välja kõik
vajalikud abiruumid. Hoovipoosele küljele tehakse ka väike juurdeehitus trepi,
soojasõlme ja garderoobi jaoks.
Rekonstrueerimistöid teostab AS
Eviko. Tervisekeskuse hoone valmib
järgmise aasta juulikuus. Ehitustööde
maksumus on 1 113 960 eurot, millest
630 000 euroga toetab Rahandusministeerium.
Sel aastal toimub üks tõsisemaid
Väike-Maarja mudelihalli renoveerimisi. Projektide kaudu saadi võimalus
vahetada hoone aknad ja hankida rajale uus vaipkate. Töödega loodetakse
novembrikuu alguses valmis saada, et
alustada siis paremates tingimustes
uue automudelispordi hooajaga.
Konsumi kauplusehoone ehitus
käib täie hooga ja hoone kerkib jõudsasti. Töödega plaanitakse valmis saada detsembrikuu alguses.
Adven Eesti AS alustas uue katlamaja ehituse ja küttetrasside rekonstrueerimisega Väike-Maarja keskosas tiikide
alal. Uue katlamaja ehitustööd lõpevad
tuleval kevadel.
Ilve Tobreluts

Raha eraldamine reservfondist
- Eraldati reservfondist 3192 eurot
Väike-Maarja ujula katuse remonttöödeks.
Valimiskomisjoni töö tasustamine
- Otsustati kinnitada valla- ja jaoskonnakomisjoni esimehe tasuks 8.50
eurot tunnis ning valla- ja jaoskonnakomisjoni liikme tasuks 7 eurot tunnis.
Töötasu arvestuse aluseks on komisjoni esimehe poolt esitatud tööajagraafik.
- Otsustati maksta seoses valimiskomisjoni liikme tööülesannete täitmisega valimiskomisjoni liikmetele isikliku
sõiduauto kasutamise hüvitist 0,30 €/
km. Arvestus toimub sõidupäeviku alusel.
Huvitegevuse täiendav rahastamine
- Otsustati rahastada 2017. aastal
valla huvitegevust riigieelarvest Väike-Maarja vallale
ette nähtud täiendava toetuse abil
järgmiselt: Väike-Maarja muusikakoolile 3589 eurot; Simuna koolile 5718
eurot; Simuna spordihoonele 2577
eurot; Simuna rahvamajale 1400 eurot; Väike-Maarja seltsimajale 3070
eurot; Kiltsi põhikoolile 9719 eurot;
Väike-Maarja gümnaasiumile 8107 eurot; Väike-Maarja spordikeskusele 7520
eurot; Väike-Maarja mudelihallile 3182
eurot; Väike-Maarja valla noortekeskusele 2200 eurot; omavalitsuse sisese
transpordi organiseerimiseks huvihariduse kättesaadavuse tõstmiseks 2000
eurot; Väike-Maarja kodutütarde ja
noorkotkaste liikmetele 900 eurot; huvitegevuse kvaliteedi parendamiseks
(koolituskuludeks) 2583 eurot; muude
huvitegevuse kitsaskohtade lahendamiseks 5200 eurot.

Ehitustööd Väike-Maarja keskväljakul. Foto: Villo Müürsep

Detailplaneeringu koostamise
algatamise teade
Väike-Maarja Vallavalitsuse 18.10.2017 korraldusega nr 561 algatati detailplaneeringu koostamine Väike-Maarja vallas Ebavere külas asuvate
Parginurga (katastritunnus 92601:001:0349), Kaarma tee (katastritunnus 92601:001:0256) ja Töökoja tee (katastritunnus 92702:004:0241)
katastriüksuste maa-alal, kogupinnaga ligikaudu 0,85 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Parginurga katastriüksusele metalli töötlemise tootmishoonete rajamine.
Korraldusega on võimalik tutvuda Väike-Maarja valla veebileheküljel www.v-maarja.ee ja tööpäevadel vallakantseleis (Pikk tn 7 Väike-Maarja alevik).

Valla sümboolika värvides kujundatud
mastivimpleid saab muuseumist ja
vallamajast
Vallavalitsus pakub huvitatutele valla vapi kujutisega mastivimplit –
viiru.
Viirud on valmistatud Lipuvabrik OÜ-s.
Mõõdud: 35 cm x 2 m, soovitatav 6 m mastile
Hind: 14.50 eurot
Huvilistel pöörduda:
• Väike-Maarja muuseumi (Pikk tn 3), info telefonil 326 1625
• valla raamatupidamisse (vallamaja II korrusel), info telefonil 329
5772 (Heli Vettik)
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Ole valmis kütteperioodiks!
Sügis on käes ja sellega seoses on
kätte jõudnud ka uus kütteperiood.
Külmad ilmad sunnivad rohkem kütma ahjusid, pliite ja kaminaid. Hooletusest kütteseadme kasutamisel,
kütteseadme rikkest või tahmapõlengust saab alguse umbes iga kümnes
hoonetulekahju. Suurem osa neist
õnnetustest on õigeaegse hooldusega kergesti välditavad.
„Vastavalt tuleohutuse seadusele peab kortermajade ja ridaelamute
küttesüsteeme korra aastas puhastama kutseline korstnapühkija, kes
väljastab tehtud tööde kohta akti.
Eramajades võib korstent pühkida ka
ise, kuid korra viie aasta jooksul peab
süsteemid siiski üle vaatama kutseline korstnapühkija“, meenutab Ida
päästekeskuse Lääne-Virumaa päästepiirkonna juhataja Jaak Kirsipuu.
„Ning kindlasti teil peab olema töökorras suitsuandur, mis aitab avastada tulekahju selle alguses!“
Kuidas õigesti kütta?
Päästeamet hoiatab ülekütmise
eest – pigem kütta korraga vähem,
aga teha seda sagedamalt. Hoolega
peab ka jälgima, et siibrit liiga vara ei
suletaks. Kasutada tohib ainult korras
ja õigesti paigaldatud kütteseadmeid
ning nendele sobivaid küttematerjale. Tahma- ja pigipõlengute vältimiseks peavad korstnalõõrid olema puhastatud ning terved. Kütteseadmete
vahetusse lähedusse ei tohi panna
kergesti süttivaid materjale. Ning palun ärge unustage pliidile põlevmaterjale!
Kui lisasoojuse saamiseks on vaja
kasutada elektrilisi radiaatoreid või
muid kütteseadmeid, peavad need
olema samuti täiesti töökorras. Jäl-

gige, et elektrisüsteemi ei koormataks üle – kuumenenud või katkistest
elektrijuhtmetest võib kergesti alguse
saada tulekahju. Soojapuhureid ja
radiaatoreid ei tohi katta kinni riideesemetega.
Lahtine tuli on ohtlik!
Asetage küünlad tulekindlale alusele ning kaugemale kergesti süttivatest esemetest. Küünlaleek võib
süüdata küünlajalga ümbritseva
kaunistuse või liiga lähedal olevad
tekstiilmaterjalid. Ärge jätke põlevaid
küünlaid järelevalveta! Isegi kui olete
süütanud küünla tulekindlale alusele
ja ohutusse kaugusesse teistest esemetest, ei tohi jätta küünlaid põlema
ja ise magama minna või üldse kodust lahkuda. Küünla võib maha pillata teie koduloom, samuti ei pruugi
lapsed osata küünlaga ohutult ümber
käia.
Ärge suitsetage siseruumides!
Kui hoolite endast ja oma lähedastest, ärge suitsetage siseruumides, sest hõõguvast suitsuotsast võib
kergesti puhkeda tulekahju.
Aidake teisi!
Aidake oma eakatel sugulastel ja
naabritel kontrollida üle nii küttekolded kui ka suitsuanduri töökorras
olek, kui neile külla lähete. Eakamatel inimestel on paratamatult raskem
suitsuandurit lakke paigaldada või
selle patareid vahetada.
Päästeamet aitab alati nõuga, küsimuste korral võib helistada numbril
1524 ja kohtumise kokku leppida.
Jevgenia Parv
Ida päästekeskuse
kommunikatsioonijuht

Päästeameti soovitused:
- Kasutuses olev ahi, pliit ja korsten peab igal aastal enne kütteperioodi
olema pühitud!
- Ära põleta küttekoldes plastikut, kilet, tekstiili ega liimi, lakk- või värvaineid sisaldavaid materjale, näiteks puitplaati!
- Jälgige kütteseadmeid külmal ajal tavapärasest hoolsamalt!
- Märka naabrit! Aidake oma eakatel sugulastel ja naabritel kontrollida üle
küttekolded.

Ohtlike jäätmete kogumisring
Väike-Maarja valla eraisikutelt ohtlike jäätmete kogumisring toimub
19.11.2017. Kogumisringi ajakava 19. novembril:
Algusaeg

Lõppaeg

Pikevere kahekordne kortermaja (kinnistunimi Kasesalu)

9.00

9.20

Kiltsi bussijaam

9.30

9.50

Vao Pargi 7 kortermaja mänguväljaku kõrval

10.00

10.20

Pandivere endise kaupluse kõrval (kinnistunimi Kaupluse)

10.35

10.55

Triigi spordihoone parkla, Võimla tn (kinnistunimi Spordihoone)

11.05

11.25

Vastu võetakse:
pliiakud; patareid; värvijäätmed; õlijäätmed; õlifiltrid; ohtlike ainete jääke sisaldavad pakendid; elavhõbedalambid;
elavhõbe; vanad ravimid; kemikaalid; taimekaitsevahendid; komplektsed elektroonikaseadmed – arvutid, monitorid, elektrilised kodumasinad jne; külmkapid.
Vastu ei võeta:
vanu rehve; mittekomplektseid elektri- ja elektroonikajäätmeid; segaolmejäätmeid.
Projekti toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
Kristi Olt
klienditeeninduse juht
MTÜ Lääne-Viru Jäätmekeskus
kliendiinfo telefon 616 5165

Jane Lees
AS Epler & Lorenz
keskkonnaspetsialist
tel 743 0096

Valla kodulehel on nüüdsest leitav ka
Avanduse Valla Kaja
10 aastat – jaanuarist 1996 kuni detsembrini 2005 – ilmus endise Avanduse
valla ajaleht Avanduse Valla Kaja.
Nüüd on selle ajalehe kõik numbrid
sisestatud arvutisse ja neid saab lugeda valla kodulehel infolehtede arhiivis.
Simuna raamatukogus Riina Tülli poolt
säilitatud lehed sisestas malevasuve
tööde käigus arvutisse gümnaasiumi

õpilane Aleksander Kopso.
Avanduse Valla Kaja leiate kodulehel parema menüüriba keskel Infolehtede
arhiivile klikates avaneva lehe päisest.
Kodulehe infolehtede arhiivi on sisestatud ka kõik Väike-Maarja Valla
Infolehe numbrid alates lehe ilmuma
hakkamisest 1992. aasta aprillis.
Head sirvimist ja head lugemist!

Mittetulundusühing PAIK (Laekvere, Rakke, Väike-Maarja ja Tamsalu vald) võtab vastu projektitaotlusi lähtudes maaeluministri 23. oktoobri 2015. a määrusest nr 11 „Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus“ ja „Pandivere koostööpiirkonna arengustrateegiast 2014-2020“ ning 2017. a rakenduskavast.

Meetme nr

Strateegia meetme nimetus

Kavandatav eelarve

Projektitoetuse taotluste vastuvõtuaeg

Projektitoetuste hindamise aeg

1.2

Kasvav Pandivere

150 000

6.-9. november

19. november

2.1

Kodupaik Pandivere

150 000

20.-23. november

11. detsember

Info: tel 5308 8077 ja 322 8449 ning www.pandivere.eu

Erametsakonsulent Aadu Raudla
vastuvõtuajad Väike-Maarjas
Erametsakonsulent Aadu Raudla võtab metsaomanikke vastu Väike-Maarja
vallamaja teisel korrusel (maanõuniku kabinetis) üle nädala neljapäeviti
kell 9-12.
Vastuvõtupäevad:
2.,16. ja 30. november;
14. detsember
Oodatud on kõik metsaomanikud metsandust puudutavate probleemidega (metsa uuendamine, hooldamine, raied, erametsaomanikele makstavad
toetused).
Erametsaomanike nõustamine on riigi poolt toetatav.
Tel 524 8963, e-post: aadu.raudla@gmail.com
Telefoni ja meili teel võib pöörduda teile sobival ajal.

Perearst Mall Lepiksoo
OÜ on Eesti parimate
seas
Eesti Perearstide Seltsi aastakonverentsil tunnustati 65 Eesti parimat perearstipraksist. Tänavu pälvis tunnustuse rekordarv praksiseid.
Kõrgemate tasemete kategooriatele kandideerimiseks esitas andmed 166 praksist.
65 parima seas on taas ka Perearst Mall
Lepiksoo OÜ. Palju õnne, jõudu ja jätkuvalt
edukaid ettevõtmisi!
Parimad perearstipraksised selgusid Eesti
Perearstide Seltsi poolt koostatud perearstipraksiste kvaliteedijuhise alusel. Praksiste hindamisel võeti arvesse praksise töökorraldust,
Perearst Mall Lepiksoo
arstiabi kättesaadavust, ravi kvaliteeti, sealhulgas haiguste ennetamist, arstiabi järjepidevust ning koostööd patsientidega.
Auditeerimise protsessi on lisaks perearstidele partneritena kaasatud ka
Terviseameti ja Eesti Haigekassa esindajad.

Head Väike-Maarja
valda väärtustavad
inimesed!
Meie riigil täitub
24. veebruaril 2018
teine juubel, riik
saab
saja-aastaseks. Juubelit tähistatakse käesoleva aasta aprillist
2020. aasta veebruarini. Mis toimub sel perioodil Väike-Maarja vallas või vallaga seotuna?
Milliste sündmuste, lugude või osaluse kaudu saame väärtustada siinset
paikkonda ja iseseisvat riiki tervikuna?
Meie paikkonnas elavad ja on elanud
inimesed, kelle tuntus ulatub ilma teise otsa. Siin sünnivad ja on sündinud
inspireerivad teod, mille mõju tagajärg
on mõõtmatu.
Me kõik oleme olnud algatajad ja
edasiviijad. Teame kui lihtne või millist
järjepidevust vajav on mõne mõtte või
idee värskena hoidmine. Väike-Maarja
valla moto – vaimu ja väega – on juba
sõnadeski vägev. Tutvustagem siis nii
meile endile kui tervele maailmale, kes
me oleme, mis meid ühendab ja kuhu
oleme teel. Riigina ja rahvana. Vaimu ja
väega Väike-Maarjas.
Väike-Maarja valla kodulehel on
nüüd EV100 logole klikkides võimalus
jõuda lehele „MEIE 100”. Ja kui hea
kokkupuude, mõttearendus ja ühistöö
on kingitus igale osasaajale, siis veebilehele „MEIE 100” koondatud sisu on
kingitus kõigile, kes Väike-Maarja vallas
toimuvast huvituvad.
Kõik märgilise tähtsusega sündmused, paigale olulised lood, ka perede
või suguvõsade lood, ja Eesti riigi 100.
sünnipäeva osalusprojektid leiavad
koha „MEIE 100” lehel, kui annate neist
teada e-postiaadressil meieev100@
gmail.com. Veebilehe haldamine on
Väike-Maarja raamatukogu, muuseumi
ja noortekeskuse ühistegevus.
Seome Väike-Maarja valla Eesti juubeliaastal üheskoos tervikuks!
Marju Metsman
„MEIE 100” veebilehe üks loojatest
ja täiendajatest

Põllumeeste selts
kutsub õhtukooli
Väike-Maarja õhtukooli hooaja avaõhtu
külaliseks on tunnustatud kultuurihoidja
HARRY VELDI. Õhtu
teemaks on „Kuidas Väike-Maarjas
nõukaajal kultuuri
tehti!”
Kohtume Georgi söögitoas 3. novembril
kell 18.00.
Sissepääs prii. Tule ja võta sõber ka kaasa!
Lisainfo: Sven Kesler, tel 505 3340, e-post
sven@meyris.eu
Väike-Maarja Põllumeeste Selts
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Kõigis kortermajades tekivad 1. jaanuaril
korteriühistud
Uus korteriomandi- ja korteriühistuseadus (KrtS) jõustub 1. jaanuaril 2018.
a. Pooltes Eesti kortermajades puuduvad korteriühistud. Kõigis majades
korteriühistute loomisega tahab seadusandja parandada elamute haldamist ning kehtestada ühesugused valitsemisreeglid kõikide elamute suhtes.
KrtS rakendub kõikides majades, kus
on moodustatud korteriomandid. Korteriomand koosneb reaalosast (elu- või
mitteeluruum) ja sellega seotud kinnisasja kaasomandiosast. Ühistu tekib ka
siis, kui kinnisasjal on ainult kaks korteriomandit või kui kõik korteriomandid
kuuluvad ühele isikule. Uus seadus ja
ühistu nõue ei kehti kinnisasjade suhtes, mis on kaasomandis mõtteliste
osadena (näiteks igal omanikul on 1/4);
ridaelamutes, kus iga elamuosa alla on
moodustatud oma krunt ja majades,
mille omanik on hooneühistu.

Kui korteriühistu on olemas, siis
KrtS mõjutab teid vähe, sest senine
ühistu jätkab tegevust. Kuigi uus seadus ei nõua otseselt põhikirja muutmist, tasub see siiski üle vaadata. Kui
mõni olemasoleva põhikirja säte on
uue seadusega vastuolus, siis kehtib
selles osas seaduses sätestatu.
Kui korteriühistut ei ole, siis ühistu
asutamine 2017. aastal ei ole kohustuslik. Kui te siiski soovite seda teha,
peab korteriomanike enamik vastu võtma ühistu asutamise otsuse, kinnitama
põhikirja, valima juhatuse ja kandma
korteriühistu registrisse. Kui ühistut ei
ole sel aastal asutatud, siis 01.01.2018
loob riik selle ise! Teie elamu korteriühistu kantakse automaatselt registrisse ja ühistu nimeks on teie kinnisasja
aadress täiendiga KÜ. Kõik omanike
ühise valitsemisega seotud õigused ja
kohustused lähevad üle ühistule. Sel-

Sündmuste kalender
3. novembril kell 18.00 Georgi söögitoas
Väike-Maarja Põllumeeste Seltsi õhtukooli hooaja avaõhtu. Külaliseks on tunnustatud kultuurihoidja HARRY VELDI. Õhtu teemaks „Kuidas Väike-Maarjas nõukaajal kultuuri tehti!” Sissepääs
prii. Tule ja võta sõber ka kaasa! Lisainfo: Sven
Kesler, tel 505 3340
4. novembril kell 17.00 kohtuvad Simuna
spordihoones Lääne-Virumaa Kossuliiga meistriliigas Simuna SK ja SK KNT. Info: Hillar Kasu, tel
524 8658
5. novembril kell 12.00 toimub Ebavere
tervisespordikeskuses 15. Reinpauli sügisjooks
– maastikujooks Reinpaul OÜ auhindadele. Info:
Ants Einsalu, tel 529 4245
5. novembril kell 13.00 klubi Härmalõng
pidu Väike-Maarja seltsimajas. Esineb Boris Lehtlaan. Info: seltsimaja, tel 326 1837, 5302 4437
5. novembril kell 14.00 hingedepäeva
kontsert Simuna rahvamajas. Esineb Maire Haava, klaveril Liivi Listra. Pääse 3 eurot. Info: Auli
Kadastik, tel 32 37 217, 5558 3566
6. novembril kell 19.00 etendub Väike-Maarja seltsimajas Haljala rahvamaja näiteringi esituses Erki Aule komöödia „Torm jõe kaldal“. Pilet 5 eurot. Info: seltsimaja, tel 326 1837
ja 5302 4437
6. novembril kell 19.15 kohtuvad Väike-Maarja spordihoones Lääne-Virumaa Kossuliiga meistriliigas Väike-Maarja Päästekool ja SK
KNT. Info: Jane Kool, tel 518 4071
6.-10. novembril mardinädal Väike-Maarja
raamatukogus. Info: Kristel Lehtme, tel 325 5034
7. novembril kell 18.00 valla meistrivõistlused lauatennises, I etapp Triigi spordihoones.
Info: Tarmo Rebane, tel 506 2039
11. novembril kell 14.00 toimub Simuna
rahvamajas Väike-Maarja seltsimaja teatritrupi
etendus „Jõgi voolab“ (Jaan Kruusvall). Sissepääs
tasuta. Info: Auli Kadastik, tel 32 37 217, 5558
3566.
11. novembril kell 17.00 kohtuvad Simuna

spordihoones Lääne-Virumaa Kossuliiga meistriliigas Simuna SK ja Ekonet Eesti. Info: Hillar Kasu,
tel 524 8658
12. novembril kell 14.00 kohtuvad Simuna
spordihoones Lääne-Virumaa Kossuliiga meistriliigas Simuna IVAX ja RSK Tarvas II. Info: Hillar
Kasu, tel 524 8658
13.-17. novembril Astrid Lindgreni 110.
sünnipäeva nädal ja põhjamaade kirjanduse
nädal Väike-Maarja raamatukogus. Info: Kristel
Lehtme, tel 325 5034
15. novembril alates kell 10.00 Hindpere Optika silmade kontroll ja prillide müük
Väike-Maarja hooldekodus. Silmade kontroll 15
eurot, prilliostjale tasuta. Info ja registreerimine:
tel 5656 4959; 5016 825
16. novembril kell 18.00-19.00 on Ebavere tervisespordikeskuses avatud liikumissarja
„Seriaalivaba õhtu“ 2. etapi start. Kavas jooks ja
kepikõnd. Info: Jane Kool, tel 518 4071
17. novembril kell 19.00 kohtuvad Väike-Maarja spordihoones Lääne-Virumaa Kossuliiga meistriliigas Ilves Transport ja Tamsalu. Info:
Jane Kool, tel 518 4071
18. novembril kell 13.00 Simuna Naisteklubi keskpäevakohvik Simuna rahvamajas.
Külas kunstnik ja luuletaja Kristen Suokass, kelle
näitus „Valgus“ avatud rahvamaja väikeses saalis novembri lõpuni. Info: Mary Tammet, tel 514
3011, Auli Kadastik tel 5558 3566
18. novembril kell 18.00 Väike-Maarja õppekeskuse 55. aastapäeva tähistamine.
Vilistlased ja endised töötajad on oodatud õppekeskusesse aktusele ja peoõhtule.
Osavõtutasu 10 eurot, kohapeal 15 eurot.
Info: tel 326 1892
20.-25. novembril kadrinädal Väike-Maarja
raamatukogus. Info: Kristel Lehtme, tel 325 5034
21 novembril kell 12.00-13.00 Väike-Maarja seltsimajas Ethel Disain toodete
müük: rahvusliku ja loodusliku motiiviga särgid,
tuunikad, seelikud, kleidid, püksid, retuusid,

lisel ühistul ei ole esialgu põhikirja ja
maja valitsemine toimub otse KrtS sätete alusel.
Kui maja haldamiseks oli korteriomanike üldkoosoleku poolt enne 01.01.
nimetatud valitseja (kinnisvarahaldusettevõte, iseseisev majahaldur või
keegi omanikest), siis alates KrtS jõustumisest on tema automaatselt juhatuse ülesannetes. 30. juuniks 2018. a tuleb registrile esitada andmed tekkinud
ühistu juhatuse kohta (senise valitseja
või uue valitud juhatuse andmed). Juriidiline isik (haldusettevõte) võib ka
tulevikus üldkoosoleku otsusel olla juhatust asendav organ (valitseja).
2017. a jooksul selgita välja, kas
Sinu korterelamus on korteriühistu
asutatud! Kui te ühistut ise ei asuta,
siis kontrollige, et oleks kehtiv üldkoosoleku otsus valitseja nimetamise
kohta. Kui keegi majaelanikest faktili-

selt kogus remondifondi vahendeid või
sõlmis üldelektri- ja veelepingud enda
nimel ja te soovite, et ta jätkaks uuel
aastal ühistu juhatuse liikmena, siis nimetage ta käesoleval aastal ametlikult
korteriomanike üldkoosoleku otsusega
valitsejaks.
Kui majas on kuni 10 korteriomandit
või kuuluvad kõik korteromandid ühele isikule, siis ei pea juhatust valima
ja registrit teavitama – korteriomanikud esindavad ühistut sel juhul ühiselt
või mõnele omanikule antud volikirja
alusel. Soovitav on siiski ka väikestes
majades juhatus valida ja registrisse
kanda. Kuni 10 korteriomandiga elamu
ühistu võib pidada kassapõhist raamatupidamist ja ei pea esitama majandusaasta aruannet.
Mitme kinnisasja majandamiseks
enam ühte korteriühistut asutada ei
saa. Olemasolevad mitme kinnisas-

ja korteriühistud jagunevad mitmeks
ühistuks, kui 31. detsembriks 2016. a ei
võetud üldkoosolekul vastu teistsugust
otsust.
Kõiki korteriühistu dokumente või
teateid saab korteriühistute registrile
esitada ettevõtjaportaali (ettevotjaportaal.rik.ee) või notari kaudu. Registrikande eest tasutakse riigilõivu.
Lisateave ja abi korteriühistu asutamisel Eesti Omanike Keskliidust või
esita oma kirjalik küsimus meie nõustamiskeskuses Õiguskindlus. Loe ka
täpsemalt www.omanikud.ee/uus korteriomandi- ja korteriühistuseadus

kardiganid jne (uued sügis/talvised mudelid),
kultuurpärlitest kaelakeed, käevõrud, kõrvarõngad, lisaks ahhaat, nefriit, roosakvarts, oonüks,
päikesekivi jne käevõrud ja kaelakeed. Tooteinfo:
www.ethel.ee
21. novembril kell 14.00-15.00 Simuna
rahvamajas rahvusliku motiiviga naiste riiete
esitlusmüük, lisaks bambusest soojad retuusid 12
eurot ja sukkpüksid 8 eurot, ahhaat, roosakvarts,
oonüks, pärlitest ehted/keed/võrud. Tooteinfo:
www.ethel.ee
21. novembril kell 18.00 valla meistrivõistlused koroonas, II etapp Triigi spordihoones. Info:
Aule Rebane, tel 5666 0404
22. novembril kell 18.00 valla meistrivõistlused sulgpallis, I etapp Väike-Maarja spordihoones. Info: Indrek Kesküla, tel 510 7460
24. novembril kell 19.00 kohtuvad Väi-

ke-Maarja spordihoones Lääne-Virumaa Kossuliiga meistriliigas Ilves Transport ja SK Aaspere. Info:
Jane Kool, tel 518 4071
24. novembrist kuni 3. detsembrini toimub IX Väike-Maarja Muusikafestival. Info: Marju
Metsman, tel 526 3831
27. novembril kell 18.00 valla meistrivõistlused mälumängus, III etapp Väike-Maarja muuseumis. Info: Jane Kool, tel 518 4071
1. detsembril kell 19.00 kohtuvad Väike-Maarja spordihoones Lääne-Virumaa Kossuliiga meistriliigas Ilves Transport ja SK Rakke. Info:
Jane Kool, tel 518 4071
6. detsembril kell 18.00 gümnaasiumi 5.12. klasside tüdrukute tantsupidu Väike-Maarja
seltsimajas. Tantsude teema – kingitused Eestile.
Pilet 1 euro.
8. detsembril kell 19.00 Väike-Maarja val-

la 26. aastapäev Väike-Maarja seltsimajas. Info:
Aare Treial 596 5421
14. detsembril kell 18.00 jõululaat Väike-Maarja gümnaasiumi algklasside majas. Info
tel 327 0910
16. detsembril kell 11-14 Eipri jõululaat
Eipri külamajas. Info: Heili Nõgene, tel 5340 5718.
18. detsembril kell 18.00 Väike-Maarja
gümnaasiumi jõulukontsert Väike-Maarja seltsimajas. Info tel 327 0910
18. detsembril kell 18.30 valla meistrivõistlused laskmises, I etapp, lamades laskmine
õppekeskuse lasketiirus. Info: Jaanus Raidlo, tel
527 3846
25. detsembril kell 12.00 igamehe ja -naise jõulu mitmevõistlus Väike-Maarja spordihoones. Info: Jane Kool, tel 518 4071
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Maakonna turismifoorumil julgustati oma
saare otsinguil tegema tihedat koostööd
Oktoobri esimesel nädalal üle Eesti
toimunud ettevõtlusnädala raames
leidis aset mitmeid põnevaid sündmusi ka Lääne-Virumaal. 4. oktoobril
korraldasid Lääne-Viru maavalitsus
ja Euroopa Liidu teabekeskus Europe
Direct Rakveres maakonna turismifoorumi „Oma saart otsides“, kus põhiliste
teemadena olid käsitlusel Eesti turismimajanduse suunad, turismimajanduse mõjud piirkonnale ning piirkonna
edendamise võimalused läbi spordi- ja
kultuuriürituste.
Turismifoorumil esinesid ettekannetega EAS Turismiarenduskeskuse
direktor Tarmo Mutso, Viljandi linnapea Ando Kiviberg, MTÜ Spordiürituste Korraldamise Klubi juhatuse liige

Koostöös kohaliku omavalitsuse ja
turismiettevõtjatega on Viljandis loodud piirkonda tutvustav koduleht visitviljandi.ee, pildipank ja videod ning
sellel aastal esimest korda suvekampaania „Ula peal Viljandis!“. Viljandi
turunduskojas mõtlevad ja tegutsevad
üheskoos turismitöötajad, ettevõtjad,
kultuuriinimesed ja kogukonnaaktivistid. Viljandi linna 27 miljoni eurosest eelarvest kulub 50 000 eurot linna
turundamisele. Viljandlased on ära
määratlenud ka oma linnaturunduse
sihtgrupid – elama asuja, külaline ning
investor, kelleks on eelkõige kinnisvaraarendaja.
Veel mõtteid erinevatest ettekannetest ja diskussioonist:

turismiteravikku ning üsna üksmeelselt
tuli esimesena pähe Tallinna vanalinn
ning teisena Lääne-Eesti saared. Kolmandale kohale kõlasid saalist hõiked
„Aqva spa“ ja „Lahemaa“, kuid ennast
„peast tartlaseks“ nimetanud moderaator meenutas, et turistile paremini
tuntud võivad olla ka Lõuna-Eesti, Lottemaa ja mitmed teised kohad.
Igaüks võiks korra mõtiskleda ka
moderaatori tõstatatud küsimuse üle:
Kui meil on raha ainult ühe suure sildi jaoks, kas siis tuleks panna Rakverre
silt „Tule Lahemaale“ või Lahemaale
silt „Tule Rakverre“? Paneeldiskussioonis osalejad jõudsid aga arutelu käigus
mõtteni panna see hüpoteetiline silt
hoopis Tallinna ja/või Helsingi sada-

Paneeldiskussioon maakonna turismifoorumil. Foto: Lääne-Viru Maavalitsus
ja tegevjuht Mati Lilliallik ning suhtekorraldaja Janek Mäggi. Omavalitsuste rolli üle turismi arendamisel ning
Lääne-Virumaa võimaluste ja valikute
üle turismimaastikul arutasid kahes
paneeldiskussioonis lisaks eelnimetatutele ka Rakvere teatrijuht Velvo Väli,
Aqva tegevjuht Roman Kusma, Ida-Viru turismikoordinaator Kadri Jalonen,
Lääne-Viru maavanem Marko Torm
ning poliitik, ettevõtja ja ajaloolane
Anti Poolamets. Tugeva sisulise panuse
andis aruteludesse ka päeva moderaator Erik Sakkov.
Päeva esimese poole ettekannetes
räägiti kohaliku omavalitsuse ja erinevate organisatsioonide koostööst
kultuuri- ja spordiürituste korraldamisel ning kõlasid ka väga konkreetsed
näited sellest, kuidas kohalikud omavalitsused panustavad erinevate sündmuste korraldamisse ja milliseid võimalusi pakuvad positiivsed ja edukad
koostöökogemused piirkonna laiemaks
tutvustamiseks ja turundamiseks.
Kindlasti väärib eeskuju võtmist Viljandi Folgi eestvedajate 25 aasta pikkune visa töö, järjekindlus ja usk oma
ettevõtmisesse. Ei alustanud nemadki
suurte rahvamasside ega mitmepäevase festivaliga, kuid seda, kuhu on
Viljandi Folk tänaseks jõudnud, teame
kõik. Seda aga, et läbi eduka koostöö
Viljandi Folgi korraldamisel ja suure
lobitöö volikogus, on käivitunud kogu
piirkonda tutvustav kampaania, teavad
veel vähesed.

• Kui õnnestub positiivse kuvandiga
meediasse sattuda, siis see kuvand
jääb kestma.
• Eestis oleks ruumi ühele ettevõttele, kes korraldab siia korraliku motellide keti, kus ööbimine maksab
30 eurot.
• Igal objektil ja omavalitsusel peab
oma lugu olema.
• Tuleb teha koos ja ei tohi olla kade.
• Virumaa on omal ajal olnud üks tugev tervik. Virumaa bränd on tugev.
• Inimesed teevad ise siis, kui neid: a)
ei takistata; b) julgustatakse.
• Sellest on vähe, et sul on jube ilus
mõis, aga mida ma seal teha saan?
• Avaliku sektori roll on tunnustada –
alati raha anda ei saa.
Hea oli kuulda, et ettekannetes ja
aruteludes kõlas meie maakonna potentsiaalse sihtkohana ka meie piirkond – Pandivere kõrgustik oma võimalustega, mõisakultuur ja Struve kaar.
Samas tekitab see heameel ka pisut
vastakaid tundeid, sest sageli tunduvad just kohalikud kõige pessimistlikumad meie piirkonna võimaluste üle
arutledes ja soovis turismi valdkonda
panustada.
Edasi mõtlemist väärib ka mõte, et
piirkonna turismivaldkonnas tegutsejad peaksid enda jaoks määratlema
piirkonna kolm teravikku – need kolm
teemat või objekti, mis on selle piirkonna märksõnad ning millele toetub kogu
ülejäänud sektor. Püüdsime kohapeal
üheskoos määratleda kogu Eesti kolme

masse ja/või lennujaama.
Turismifoorumi pealkiri „Oma saart
otsides“ võib viia mõtted ka sellele,
et oma saarel olles ei ole ju vaja teha
koostööd. Siiski jäi turismifoorumilt
kõlama mõte, et selle oma saare või
turismiteraviku leidmine ja hea turundamine on võimalik ainult koostöös.
Seejuures tasub koostööd teha ka
naabri suurema ja põnevama saarega,
et naabri saarele tulnud turistil oleks
põhjust möödaminnes ka meie väikeselt saarelt läbi astuda ja mõnd teenust
tarbida.
Foorumi lõpetuseks tunnustati
maakonna tublisid turismiedendajaid.
Tänatute hulgas oli ka meie oma piirkonna Leader kohaliku tegevusgrupi
MTÜ PAIK (Pandivere Arendus- ja Inkubatsioonikeskus) juhataja Aivar Niinemägi suure töö eest Struve kaare teema tutvustamisel eelkõige väljaspool
Eestit.
Turismifoorumil osalenutena täname korraldajaid ja esinejaid sisuka ja
mõtlemapaneva päeva eest ning soovime värsketele vallavolinikele jõudu,
tarkust ja koostöötahet piirkonna ühise
turismistrateegia kujundamisel ja ellurakendamisel.
Katrin Selbak
Väike-Maarja valla arendusnõunik
Liivika Harjo
MTÜ Võivere Tuuleveski juhatuse
liige

Külaskäik Rakkesse
Rakke kultuurijuht Rene Põllumaa
kutsus meid eakate päevale. Esitasime seal mitu tantsu – küll olime tibukesed, küll nõiad. Meie kavas oli ka
sõnaline osa ja ei pääsenud me seekordki Kihnu Virveta.
Saime Rakkes ka tõelise elamuse

osaliseks kuulates noore andeka külalisesineja Mikk Kaasiku kontserti. Olime lummatud 14-aastase noormehe
talendist. Milline hääl, milline vaba
esinemine! Noor kuulsus, mitmete
lauluvõistluste võitja. Edasist edu
Sulle, Mikk!

Täname rakkelasi meeldiva vastuvõtu eest. Soovime Teile tervist, mõnusat sügist ja kordaminekuid isiklikus elus!
Kiltsi kobedad mutid (KKM)
ja Mall Võhandu

Külade ümarlaud tuleb
novembris Eipris
15. novembri õhtul toimub Eipri külamajas järjekordne külade ümarlaud,
kuhu ootame valla kõigi külade ja mittetulundusühingute esindajaid.
Peaaegu täpselt aasta eest novembris 2016, kui Väike-Maarja ja Rakke vald
pidasid vabatahtlikke ühinemisläbirääkimisi, toimus Kurtna külamajas
kahe valla ühine külade ümarlaud, kus
tutvustati ja arutati ühinemislepingu
projekti. Vahepeal läks ühinemisega
nii, nagu läks, ning jaanuaris, mais ja
juunis kogunesid Väike-Maarja valla
külade ja ühenduste esindajad isekeskis. Novembris ootame ümarlauale
taas kõiki vahepeal suurenenud valla külade ja ühenduste esindajaid nii
endisest Väike-Maarja kui ka endisest
Rakke vallast.
Viimasel külade ümarlaual augustis
2017 Kiltsi rahvamajas rääkisime ka
osalejate ootustest külade ümarlauale ning küsisime ümarlaua tagasisides
ootuste täitumise kohta. Tagasiside
põhjal said osalejad ümarlaual eelkõige omavahel mõtteid jagada, innustust
tegutsemiseks ning vajalikku infot, sh
kuulda, mis mujal toimub. Vähem täitusid osalejate ootused „saada kätte“
kogukonna laiema ringi arvamusi ja
ideid ning saada piisavalt konstruktiivset kriitikat.
Augustikuise ümarlaua tagasisides
tehti ettepanekud kohtuda edaspidi senise nelja korra asemel kuus korda aastas ehk üle kuu ning kutsuda järgmisele
ümarlauale uue volikogu esindajaid
osalema ja oma seisukohti jagama
sellest, missugune on nende vaade kogukonna kaasamisse, kuidas hindavad
senitehtut ja mida plaanivad edasiseks.
Oktoobri algul toimunud valimisdebattidel nii Rakkes kui ka Väike-Maarjas räägiti samuti korduvalt kogukonna
kaasamisest ja külakogukondadega
asjade arutamisest nii füüsiliselt kokku
saades näiteks külade ümarlaual või
rahvakoosolekutel kui ka näiteks Facebook’i grupis vm kaasaegsete neti- ja
nutivahendite abil. Erinevaid arvamusi
kõlas selle osas, kas kokkusaajate hul-

gas peaks olema volikogu või vallavalitsuse esindajad või ametnikud ning
kas ainult külavanemad või ka MTÜ-de
esindajad, kõik huvilised või hoopis
ka need kogukonnaliikmed, kes siiani
suurt millestki huvitunud pole.
Hetkel kutsume endiselt eelkõige
külade ja MTÜ-de esindajaid, aga soovi
korral on teretulnud ka teised aktiivsed
kogukonnaliikmed, kes otseselt ühtki
MTÜ-d ei esinda. Ümarlaua täpsema
päevakorra lepime kokku, saadame kutsed ja avaldame valla kodulehel pärast
infolehe trükki minekut.
Ümarlaua paremaks korraldamiseks
palume seekord oma osalemissoovist
teada anda arendusnõuniku e-posti
aadressil
katrin.selbak@v-maarja.ee
hiljemalt 10. novembriks.
Koos osalemissooviga võib teada
anda ka 15. novembri transpordi- või
lapsehoiuvajadusest. Seni on kõik külade ümarlaual osalejad omal käel ja
lasteta kohale saanud, st ühist transporti ega lastehoidu korraldatud ei ole,
kuid vajaduse ilmnedes saame sellele
mõelda. Eipri külamajja jõudmiseks
tuleb sõita Väike-Maarjast Triigi poole ning enne Triigi küla, vahetult enne
Eipri tee bussipeatuskoha silti keerata
vasakule. Samas teeristis on ka silt, mis
juhatab Eipri küla ja Rohu (Lebavere)
raketibaasi suunas. Eipri tee bussipeatusest on külamajani kaks kilomeetrit.
Arendusnõunik võtab tänuga vastu kõikvõimalikud ettepanekud külade
ümarlaua ja muu kogukonna kaasamise
korraldamise osas nii ümarlauda tulijatelt kui ka kõigilt teistelt. Samuti võite
arendusnõunikule teada anda, kui seekord ümarlauale ei jõua, kuid soovite
edaspidi saada MTÜ-de esindajatele
edastatavat infot külade ümarlaua ja
kõige muu kohta.
Kohtumiseni ümarlaual!
Lisainfo:
Katrin Selbak, arendusnõunik, katrin.selbak@v-maarja.ee
Heili Nõgene, Eipri külavanem, heili.nogene@gmail.com

Roheliste rattaretke peatus Eipri külamajas. Foto: Eipri külaselts

Tuhandeida tänusida!
Meie 20. sünnipäev möödus meeleolukalt.
Oleme tänulikud KÕIGILE, kes meid sel päeval meeles pidasid! Õnnitlejate rida oli üsna pikk. Tugev käepigistus Väike-Maarja vallavalitsusele ja MTÜ-le Meie Kiltsi, kelle rahalise toetuseta sellist pidu vist
poleks olnud.
Kallid sõbrad, me TÄNAME, TÄNAME, TÄNAME ja soovime TEILE KÕIGILE tugevat tervist ja tegusat sügist!
Aga meie, me proovime säilitada särtsu ja sära. Me ei väsi veel ära
ja aastad me lihtsalt unustame ära...
KKM (Kiltsi kobedad mutid)

Oktoober 2017.a.

VÄIKE-MAARJA VALLA INFOLEHT

7

Väike-Maarja vallas töötab viis maakonna haridusvaldkonna parimat

„Eestimaa õpib ja tänab“ maakondlikul tänuüritusel tunnustatud
Väike-Maarja gümnaasiumi, õppekeskuse ja lasteaia ning Simuna kooli
esindajad koos vallavanem Indrek Keskülaga.
“Eestimaa õpib ja tänab” konkursi raames tunnustati 4. oktoobril Rakveres
Lääne-Virumaa tublisid haridustöötajaid ja hariduse toetajaid. Tänuüritusel
kuulutati laureaadid välja üheteistkümnes üleriigilises ja kolmes maakondlikus kategoorias.
Meie vallast oli seekord laureaaditiitliga pärjatuid koguni viis:
- Aasta lasteaia õpetaja – Väike-Maarja lasteaia muusikaõpetaja Sirje Sõnum;
- Aasta põhikooli õpetaja – Väi-

ke-Maarja gümnaasiumi õppealajuhataja ja muusikaõpetaja Ly Ipsberg;
- Aasta suunaja – Väike-Maarja
gümnaasiumi ja õppekeskuse tugiteenuste osakonna juhataja Merle Kiigemaa;
- Aasta hariduse sõber – Kadri
Kopso, MTÜ Kotli Maja ja Liivika Harjo, MTÜ Võivere Tuuleveski.
Nominentidena tunnustuse pälvinute seas olid meie vallast konkursile
esitatud:
- Aasta klassiõpetaja nimetusele –
Jana Külmallik (Väike-Maarja gümnaa-

sium);
- Aasta põhikooli õpetaja nimetusele – Olga Haiba (Simuna kool), Kati
Kümnik (Kiltsi põhikool), Anna-Liisa
Sammel (Simuna kool);
- Aasta klassijuhataja nimetusele –
Liisu Tähe (Kiltsi põhikool);
- Aasta gümnaasiumiõpetaja nimetusele – Kristi Põdra (Väike-Maarja
gümnaasium);
- Aasta kutseõppeasutuse õpetaja
nimetusele – Airi Püss (Väike-Maarja
õppekeskus);
- Aasta õppeasutuse juhi nimetusele – Kaja Põldmaa (Simuna kool), Sirje Orro (Väike-Maarja lasteaed), Marje
Eelmaa (Väike-Maarja gümnaasium ja
õppekeskus);
- Elutöö auhinnale – Mall Võhandu
(Kiltsi põhikool), Lembit Keerus (Kiltsi
põhikool).
- Aasta hariduse sõbra nimetusele –
Õnnela Kuusemäe, Omniva postiljon.
5. oktoobril kogunesid valla haridustöötajad õpetajate päeva tähistamisele
Väike-Maarja seltsimajja. Tunnustati
„Eestimaa õpib ja tänab” maakondliku
konkursi meie vallast pärit laureaate ja
nominente.
Vallavanem Indrek Kesküla ütles
oma tervituses: „Mõelgem: mis on kõige õpetlikum aine koolis ning mida
läheb tegelikult eluteel kõige rohkem
vaja? Saksa filosoof Diesterweg on öelnud: „See aine on õpetaja.“ Seda õppeainet hästi tundvaid õpetajaid tea-

Maakondlikul haridustöötajate tänuüritusel tunnustatud
Kiltsi kooli esindajad ja vallavanem Indrek Kesküla.
takse, mäletatakse ja tunnustatakse.
Selliseid õpetajaid tunnustatakse mitte ainult täna, vaid ka tulevikus, tõeline
tänu tuleb õpilastelt. Nende nn õpilasviljade valmimine võtab aga aega, vegetatsiooniperiood võib olla 9 või isegi
12 aastat, vahel ka oluliselt rohkem.“
Meeleolu lõi Improteater “Impeerium”, kes suutis õpetajatepäeva tähistamisel osalenuid lausa pisarateni
naerutada ning osa neist ka lavale tegevustesse kaasata.
Lõpetuseks söödi ühiselt pidupäevatorti.

Lääne-Virumaa Aasta hariduse sõpradeks tunnistati Liivika Harjo, MTÜ
Võivere Tuuleveski ja Kadri Kopso,
MTÜ Kotli Maja. Foto: 3 x VIROL

Maakonna aasta põhikooliõpetajaks valiti Ly Ipsberg
ja aasta suunajaks Merle Kiigemaa
Lääne-Virumaa Aasta põhikooli õpetaja on Väike-Maarja gümnaasiumi
õppealajuhataja ja muusikaõpetaja
Ly Ipsberg
Ly Ipsberg on õpetaja, kes õpetab
muusikat armastama. Tema tunnid on
justkui etendused, mis on põhjalikult
läbi mõeldud ning kirglikult lavastatud.
Õpetaja Ly tundides on valdavaks õpetamisviisid, kus saavad kokku muusika,
pillid, digivahendid ja ainetevaheline
lõiming. Ta peab oluliseks oskuseks
pingutamist, eesmärgi püstitamist ning
püüab alati vastata küsimusele, miks
õpitakse.
Lisaks korraldab õpetaja Ly tundides ja ülekoolilisteski tegevustes erinevaid projekte, mis põhinevad meeskonnatöö oskuste arendamisel.
Huvilistele ja andekatele pühendub
õpetaja tunnivälisel ajal – ansamblid, koor, solistid, kandleansambel. Ly

lemmiksündmuseks on lauluvõistlus
„Maarjaviis“, mida ta on korraldanud
üle kahekümne aasta.
Lääne-Virumaa Aasta suunaja on Väike-Maarja gümnaasiumi ja õppekeskuse tugiteenuste osakonna juhataja
Merle Kiigemaa
Merle Kiigemaa pakub tugiteenuste
osakonna juhatajana tuge õppureile ja
kolleegidele Väike-Maarja gümnaasiumis ja õppekeskuses. Tänu järjepidevale kiirreageerimisele on Merle taganud põhikooli õpilaste koolikohustuse
täitmise ning koostöös gümnaasiumi
õppealajuhataja ja õppekeskuse õppejuhiga jälgitakse järjepidevalt õpilaste
edasijõudmist õppetöös.
Kõikide hariduslike erivajadustega
õpilastega viib Merle läbi individuaalseid vestlusi, mis aitavad õpilasel end
analüüsida ning paremaid valikuid

teha. Kui õpilasel on probleeme või
muresid, millega toimetulekuks on
vaja kaasata teisi erialaspetsialiste, siis
leiab Merle esimesel võimalusel õpilase toetamiseks vajaminevad toetajad
või nõustajad. Tal on olemas tahe ja
valmisolek õpilast toetada ka koolivälisel ajal. Ta oskab koostööd lapsevanematega teha viisil, mis kutsub vanemaid koostööle.
Kooli tasandil toimub igal aastal
Merle algatusel helkuri kampaania ja
liiklusohutuse päev, kuhu on kaasatud
erinevad koostööpartnerid, näiteks
Maanteeamet ning Politsei- ja Piirivalveamet. Kooli vaimse turvalisuse tagamiseks korraldab Merle Kiigemaa igal
aastal kiusamist ennetavaid loenguid
ja teemapäevi. Maakonna tasandil on
Merle Kiigemaa aktiivne osaleja hariduslike erivajadustega õpilaste teemat
puudutavates võrgustikes.

Laureaadid Ly Ipsberg ja Merle Kiigemaa koos Väike-Maarja gümnaasiumi
ja õppekeskuse nominentidega. Foto: VIROL

Lääne-Virumaa Aasta lasteaia õpetaja on Väike-Maarja lasteaia muusikaõpetaja Sirje Sõnum
tulevad. Näiteks vajadusel
4. oktoobril Rakveres toimumõtleb õpetaja ise välja tantnud maakondlikul tänuürituse ja mänge või kohandab
sel tunnistati Lääne-Virumaa
olemasolevaid nii, et need
aasta lasteaiaõpetajaks Sirje
sobivad just selle rühma lasSõnum.
tele. Tegevused rühmades
Sirje Sõnum on kauaon mitmekesised: laul, tants,
aegne Väike-Maarja lasteaia
rütmipillid, muusika kuulamuusikaõpetaja. Lasteaia jumine, mängud.
hataja Tiia Mänd ja kolleegid
Sirje peab tähtsaks kooson Sirje tegevuse olulisuse
tööd
rühmaõpetajatega.
väga hästi kokku võtnud LääLaulude, mängude ja muusine-Viru Omavalitsuste Liidu
kapalade valikul arvestab ta
korraldatud konkursile tehteemasid, mis samal ajal on
tud ettepanekus:
rühmades käsitlusel – olgu
„Sirje Sõnum on särav ja
siis loodus (linnud-taimed)
lapsi innustav pika staažiga
või tähed-numbrid. Muusikaõpetaja, kelle õppetegevulistes tegevustes kajastuvad
sed ning rühmaõpetajatega
ka aastaajad ja meie pühad,
koostöös korraldatud peod
mida lasteaias tähistatakse
ja tähtpäevade tähistamised
Sirje Sõnum võtab VIROLi juhatuse esimehelt
mänguhommikutega, kuhu
on lastepärased ja meeldeMihkel Juhkamilt vastu laureaaditunnistuse. Foto: VIROL
Sirje põimib sobivaid laule
jäävad. Sirje laululapsed on
ja ühismänge-tantse. Ta innustab lapnõutud esinejad valla üritustel ning
ja viib muusikaalased teadmised-oskusi proovima ka keerukamaid tegevusi,
edukad konkurssidel.
sed lasteni just nende tegevuste kaudu,
näiteks muusikapala mängimine ühiSirje märkab laste erinevaid huvisid
mis neile huvi pakuvad ja hästi välja

se kellamänguna, kus lapsed saavad
harjutada koostööoskusi ja üksteise
kuulamist. Kellamängupalad on laste
pidudel väga põnevad jälgida ja on vanematele alati väga meeldinud.
Muusikaõpetajana on Sirje Sõnum
osaline kõikide sündmuste ühisel tähistamisel, kuid Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine lasteaias on igal
aastal tema eriliseks südameasjaks.
Sirje poolt ettevalmistatud ja läbiviidud rahvuslikul Eesti Vabariigi aastapäevapeol esineb iga rühm rahvusliku
etteastega. Kõik koos laulavad hümni,
Sirje loodud sõnadega regilaulu ja pidu
lõpeb ühislauluga „Virumaa laul“.
Eesti sünnipäevapeol on kolmveerand lasteaia lastest rahvariietes, mida
hooldab ja korrastab ka muusikaõpetaja Sirje. Lisaks on ta võtnud südameasjaks lasteaia kostüümilao, kuhu on
kogutud näidenditeks-pidudeks valmistatud kostüümid.
Sirje Sõnum viib igal aastal lasteaia
lapsed esinema valla hooldekodusse

ning seltsimaja, raamatukogu, gümnaasiumi, muuseumi üritustele ja valla
kodukandipäevadele. Iga-aastaseks traditsiooniks on saanud ka meeleolukad
ja kostümeeritud kadripäeva-ringkäigud alevikus, mil üheks sihtkohaks on
alati olnud ka vallamaja.
Tema laululapsed on igal aastal edukad valla lauluvõistlusel ja osaletakse
Laulukaruselli eelvoorudes. Tänavu
pääsesid kaks meie lasteaia laulupoissi
Eest Meestelaulu Seltsi poiss-solistide
laulukonkursil finaali, olles eelnevalt
võitnud Lääne-Virumaa ja Põhja-Eesti
eelvoorud.“
Sirje Sõnumi juhendatava lasteaia
töötajate kapelli Sirili esinemised on
oodatud lasteaia pidudel, aga ka vallas
laiemalt. Lasteaia kõrval on muusika
Sirje tegemisi saatnud mujalgi. Varasemalt on ta olnud Väike-Maarja kiriku
organist, seltsimaja segakoori dirigent,
Väike-Maarja muusikakooli muusikaajaloo õpetaja.
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Algklasside ööbimine pillide ja tähistaevaga
19. oktoobril oli meil koolis ööbimine. Kõigepealt me läksime džembesid
mängima õpetaja Ly Ipsbergi juurde
söögisaali. Mulle meeldib see džembe. Teiseks asjaks läksime me kirikusse

Kopsot. Ta oskab mängida kitarri, flööti,
viiulit, klaverit ja trompetit. Üks pill oli
veel kaasas, mida ta mängis, aga selle
nime ma ei mäleta, sest see oli nii raske. Pärast kogunesime saali, sest kogu

Mulle meeldis sellest korrast kõige
rohkem džembet mängida. Ma loodan,
et järgmine ööbimine tuleb sama äge.
Lily-Riin Parv, 3.a klass
Ööbimisest kirjutavad 3.a klassi
lapsed veel:
Mari-Liis: „Mulle meeldis tantsida
ja see, kui lahe oli öötaevas, kui me kirikusse läksime. Orelit oli ka väga huvitav
kuulata.“
Kaspar: „Vaatasime klassis „Hotell
Transilvaaniat“ ja kui hommikul ärkasime, oli diskost hääl ära. Järgmine kord
võiks olla teemaks tehnika või teadus.
Kokkuvõttes jäin rahule.“
Madis: „Mulle meeldis tegelikult
kõik, aga kõige lahedam oli vist kõlakastide ehitamine. Ma tahaksin, et
ööbimine oleks järgmisel aastal ka.“

Meil läks ettelugemisel hästi!
Rakveres, Lääne-Virumaa Keskraamatukogus toimus 18. oktoobril ettelugemise võistlus. Võistlema oli tulnud 26
neljandate klasside parimat lugejat üle
kogu maakonna. Meie kooli esindasid
Rainis Lükk, Angelina Alt ja Egle Vissak.
Õpilased loosisid esinemise järjekorra ja võistlus algas. Oli rõõm kuulata nii häid esitusi. Kui kõik 26 olid
oma lood lugenud, algas viieliikmelisel
žüriil raske töö. Tuli ju välja valida parimatest parim.
Ja siis oli käes see hetk, kui kuulutati
välja võitja. Žürii üksmeelne otsus oli,
et I koht kuulub Väike-Maarja gümnaasiumi õpilasele Egle Vissakule!
Suurepärane, Egle, hurraa!!!

Eglet juhendas Liidia Arumägi, Rainist ja Angelinat Kristi Põdra.
Lääne-Virumaa parima ettelugejana osales Egle Vissak tublilt ka 21. oktoobril Eesti Lastekirjanduse Keskuse
vabariiklikul ettelugemise võistlusel.
Lisaks mõõduvõtmisele oli tal võimalus 16 teise tubli ettelugejaga üle Eesti
proovida improteatri tegemisi näitleja Kati Ongi juhendamisel ning võtta
ette rännak nukuteatri maailma NUKU
muuseumis.
Liidia Arumägi
Väike-Maarja gümnaasiumi
algklasside raamatukoguhoidja

Igal sügisel tekitab Väike-Maarja gümnaasiumi algklasside majas elevust
koolimajas ööbimine. Seekord jäid õpilased-õpetajad ööseks kooli 19. oktoobril. Magamaminekule eelnesid põnevad tegevused mitmete muusikariistadega. Pildil Lembit Kopso erinevaid pille tutvustamas.
organist Ago Tinti kuulama. Orel saab
umbes 170-aastaseks ja sellel on umbes 500 vilet. See oli põnev. Kolmandaks me läksime õpetaja Aivo Urbase

kooli ühisorkester esines meile. Hiljem
pani õpetaja Egne muusika mängima
ja me kõik saime tantsida. Pärast läksime pesema ja meie klass jäi veel filme

Uus ja huvitav kogemus oli
ka kirikus oreliga tutvumine.
Foto: Väike-Maarja Gümnaasium

Kõlakasti meisterdamine nõudis täpsust ja tähelepanu.
juurde kõlakasti meisterdama. Seal oli
vaja akutrelli, naelapüssi ja taldlihvijat.
Neljandaks kuulasime saalis Lembit

vaatama. Vaatasime ühe täispika filmi
ja pool veel teisest ning jäime umbes
pool kolm magama.

2.a klassi õpilased arvavad nii:
Thristo: „Meeldis, et onu Lembit
tutvustas nii palju erinevaid pille. Kirikus sain ise orelil pala esitada. Me
mängisime saalis trumme ja meisterdasime õpetaja Evega ise ühe rütmipilli. Õhtul tantsisime ja vaatasime filmi
„Sing“.“
Marit: „Sain mängida teistele orelit
ja viiulit. Kõige huvitavam oli trummimängu õppimine ja teistega koos esinemine. Hommikul meeldis võimlemine.“
Kadi: „Ööbimine oli vahva. Mulle meeldis kirikust tulles näha taevas
Suurt Vankrit ja Väikest Vankrit. Taevas
oli nii selge. Meeldis ka väga disko.“

4.a klass on rõõmsalt ja võidukalt uut kooliaastat alustanud
Väike-Maarja gümnaasiumi 4.a klass
osales Lääne-Viru arenduskeskuse
loovtööde võistlusel “Mina, ettevõtja/
firmajuht, aastal 2037“ ning saavutas
oma videoga nooremas vanuserühmas
esikoha.
Videos oli keskseks tegelaseks 2037.
a ettevõtja, kes tõdes, et aegajalt tuleks tehnika kõrvale jätta ja kõige olulisemad on inimsuhted. Auhinnaks on
õpilastele sõit Tartusse, Ettevõtluskülla, kus nad saavad mängida perekonna
majandamist, ettevõtlust ning rahatarkust õpetavat rollimängu Ettevõtlik
pere. Ettevõtlus-teemalise video koostamisel oli õpilaste juhendajaks nende
klassijuhataja Helina Lükk ja õpetaja
Kristi Põdra.

Vaheajal koos klassiga
Tallinna Ülikooli vastuvõtule kutsutud 4.a klassile anti
üllatusena üle teinegi võit–
esikoht loodusteemaliselt
filmikonkursilt “Loodus tuleb linna”. Video sisuks oli,
et tuues looduse inimestele
lähemale, on inimene terve
ja õnnelik. Iga laps sai väärika auhinna Euronicsilt.
Loodusteemalise video loomisel juhendas õpilasi klassijuhataja Helina Lükk.
Heili Nõgene
Gümnaasiumi avalike suhete spetsialist

4.a klass Tallinna Ülikoolis loodusteemalise
filmikonkursi tunnustamisel. Foto: Erakogu

Gümnaasiumi õpilasesinduse noored korraldasid kirbuturu
17. septembril toimus Väike-Maarja
seltsimajas lisaks talutoidupäevale ka
õpilasesinduse kirbuturg. Kauplema
olid oodatud kõik, kel leidus kodus esemeid, mida sooviti tulla müüma. Huvi
ürituse vastu oli suur – müüjaid kogunes seltsimajja 15 ja uudistama tulnud
laadalisi jätkus rohkesti kogu päevaks.
Kohapeal tegutses ka õpilasesinduse
kohvik, kuhu olid küpsetised teinud
õpilasesinduse liikmed. Kohviku tulu

suunasime heategevusse.
Oma kaupa müüma tulnud Marleeni
arvates oli väga tore veeta päev sõprade seltsis ning talle meeldis müügitöö
juures just inimestega suhtlemine. Ta
lisas ka, et jääb ootama juba järgmist
kirbuturgu. Korraldamisel abiks olnud
Timo sõnas, et meeleolu püsis kogu
ürituse vältel hea nii müüjatel kui ka
ostjatel. Samuti sujus korraldajate töö
tema hinnangul hästi.

Kirbuturg oli müüjatele heaks võimaluseks koguda taskuraha ning muidugi saada juurde ka müügi- ja suhtluskogemust. Täname müüjaid ning kõiki,
kes olid abiks ürituse korraldamisel.
Mona Seppern
Gümnaasiumi õpilasesinduse president

Tublid ettelugejad Angelina Alt, Egle Vissak ja Rainis Lükk. Foto: Kristi Põdra

Väike-Maarja gümnaasium hakkab
uhke sünnipäevakingiga kosmost
kuulama
11. oktoober ja sellele järgnevadki päevad olid Väike-Maarja gümnaasiumis
sünnipäevahõngulised.
Traditsiooniliselt jooksime tänavugi
teatevõistlusel kooli sünnipäeva jagu
meetreid, sedakorda 144. Seekord sidusime sportliku eluviisi aga veelgi enam
kooli sünnipäevaga. Nimelt alustasime kooli spordinädalal, 25. septembril
elektroonilises treeningpäevikus Endomondo väljakutsega VMG EV100, mis
kutsub kogu kooliperet, nii õpilasi kui
ka õpetajaid, liikuma – jooksma, kõndima, rattaga sõitma, suusatama, uisutama – ja seda Endomondo rakenduse
abil registreerima. Väljakutse kestab
Eesti Vabariigi 100. aastapäevani, kuid
vahekokkuvõtted koos preemiatega
tehti kooli sünnipäeval. 11. oktoobriks
oli liikumis-väljakutsega liitunuid meie
koolis 103, kellest 53 inimest olid ajavahemikul 25. septembrist 11. oktoobrini liikunud juba vähemalt 100 kilomeetrit. Kokku oli kooliperel liigutud
kilomeetreid kogunenud kooli sünnipäevaks 8940.
Aastapäevanädal kulmineerus kooli sünnipäevaaktusega reedel, 13. oktoobril. Tänavuse aktuse ja sünnipäeva
muutis eriti tähelepanuväärseks 1973.
aasta vilistlase Madis Võõrase kingitus
koolile – kvadrofiilne heeliksantenn,
millega saab, nagu kinkija ise sõnastas,
kosmost kuulata. Antenni jaoks tuleb
alla laadida vajalik tarkvara, teha häälestus ja meie õpilased saavad võimaluse näha pilte, mida Ameerika ilmasatelliidid teevad. EAS-i kosmosebüroo
juht Madis Võõras unistab sellest, et
ka tema kodukool tihedamalt kosmosevaldkonnaga seotud oleks. Väike-Maarja gümnaasium on väga tänulik ja väärikas kingitus leiab peagi kasutust eelkõige loodusainete tundides.

EAS-i kosmosebüroo juht Madis
Võõras kinkis oma koolile kvadrofiilse heeliksantenni. Foto: Ly Ipsberg
Enne aktust andis igas peamaja
klassis vilistlastundi üks meie kooli vilistlane – Kristel Prikko, Mariliis
Laanetu, Sille Hurt, Key Paju, Marili
Köster, Hanna Maran, Liis Niinemets,
Jana Karilaid, Kaarin Silm, Signe Järve
või Eike Eikkinen – et jagada praeguste õpilastega oma lugu. Sünnipäevanädala raames olid juba varasemalt
vilistlastunni pidanud vilistlased Mari
ja Maret Mets ning algklasside majas
andis samal hommikul kogu kooliperele ühise vilistlastunni Marili Köster.
Pärast kooli sünnipäevaaktust said 10.
klassi õpilased pidulikul tseremoonial
kätte matriklid, millega kinnitati nende
kuuluvust gümnaasiumiperre.
Heili Nõgene
Gümnaasiumi avalike suhete spetsialist

Täpsustus
Septembrikuu valla infolehes oli eksikombel sattunud Väike-Maarja gümnaasiumi 9. klassi õpilaste nimekirja Evely Klaan.
Tegelikult õpib gümnaasiumi 9. klassis Evelyn Kala.
Vabandame eksitava info eest!
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Projektipäev juhtis koolipere Oma firma tegemine on nii huvitav!
värvikalt sügisvaheaega
Nagu Väike-Maarja gümnaasiumis traditsiooniks on saanud, kuulus vaheaja-eelne päev projektõppele.
Gümnaasiumi peamaja klassid jaotati klassideüleselt 16-sse töötuppa.
Arhitektuuri töötuba käis MTÜga Kotli
Maja „Terava pliiatsi“ projekti raames
Narvas, et saada teadmisi ja kogemusi
maketi valmistamiseks ning avardada
silmaringi ümbritseva ruumi osas. Erinevate linnakeskkondade jahil põigati
ka Narva-Jõesuusse ja Sillamäele. MTÜ
Kotli Maja projekti „Terav pliiats“ raames toimusid ka kevadised arhitektuuri õpitoad nii VMG algklassidel kui ka
gümnaasiumimajas ja arhitektuurikooli
õpituba Laste Vabariigis Väike-Maarjas.

gia aga õpetajate Ivi, Helina ja Tuuli
kaasabil kooli jõulupidude planeerimisele. Ka 5. klass oli mõtetega tulevikus,
valmistudes õpetajate Liina ja Reelika
abil robot Edisoniga rahvusvahelisel
robootikasündmusel Robotex võistlemiseks Tallinnas.
Õpetajad Heli ja Tauno jätkasid oma
töötoas koos õpilastega kevadel alustatud filmiga Väike-Maarja gümnaasiumist. Õpetaja Riina töötoas pandi
loovus tööle ja kirjutati Väike-Maarjast.
Tehnoloogiaõpetuse klassis valmisid
õpetaja Aivo juhendamisel Väike-Maarja logoga puidust küünlaalused, õpetaja Eve juhendas aga sinimustvalgete
vahvate dekoratsioonide valmistamist.

Õpilased Väike-Maarja muuseumis filmi stsenaariumiks ideid kogumas.
Foto: Kristi Põdra
Projekti rahastab rahandusministeerium kohaliku omaalgatuse programmi
vahenditest ja Väike-Maarja vald.
Nagu mitmed teisedki projektipäeva töötoad, oli Narva õppekäigu näol
tegemist kevadise kooli projektipäeva
„Terav pliiats 2017“ jätkuga. Projektipäev kulges lisaks Narvale värvikalt
koolimajas, Väike-Maarjas, Rakveres ja
Laagriski.
Õpetaja Eda suunas õpilased meie
kooli nurki ja nurgataguseid pildistama
ning nende järgi valmisid hiljem tuši-

Kooli meditsiiniõe Timo juhtimisel
pandi kokku kooli tervisemeeskond,
kuhu kuulub peamaja õpilasi igast klassist ning nemad hakkavad ka edaspidi
ühiselt kooli terviseteemasid arutama.
Projektipäeva raames külastas tervisemeeskond Rakvere haiglat, kus neil oli
võimalus näha erakorralise meditsiini,
sise-, kirurgia- ja intensiivravi osakonda ning sünnitus- ja abordituba.
Koos direktor Marjega oli neljandikest üheksandikeni igast klassist ühel
õpilasel põnev võimalus külastada va-

Õppekäik Narva avardas silmaringi ümbritseva ruumi osas ning
andis teadmisi ja kogemusi maketi valmistamiseks. Foto: Kadri Kopso
joonised. Ka õpetajate Ly ja Merle töötoas püüdsid õpilased fotodele kooli ja
kodukandi erinevaid tahkusid, lähtudes
saabuvast Eesti Vabariigi sajandast
ning meie kooli 145. sünnipäevast.
Muuseumijuhataja Marju ja õpetaja
Kristi juhendasid õpilasi muuseumis,
kus töötati läbi dokumente ja pilte, et
koguda ideid filmi stsenaariumi koostamiseks riikliku iseseisvuse väljakuulutamisest 100 aastat tagasi just Väike-Maarjas.
Kairi Jaaksaar MTÜ-st Averus viis
läbi praktilise bioloogia õpitoa 9.-12.
klassi õpilastele, kes soovisid end selles valdkonnas arendada või tulevikus
bioloogiat edasi õppima minna.
Osad õpilased suunasid oma ener-

hetusõpilasena Laagri kooli ning osaleda sealsetes tundides.
Meie vilistlane Hannamari ning haridus- ja teadusministeeriumist Triin
viisid 4. ja 7. klassiga läbi meeskonnamänge ning sotsiomeetrilise testi, mille tulemusena saab tulevikus mõlemas
klassis koostööd paremini korraldada.
Kui erilise koolipäeva emotsioonid
ja töötubadest saadud kogemused said
kogu kooliperega jagatud, oligi aeg
värvilisele sügisele ja vaheajale vastu
minna.
Heili Nõgene
Gümnaasiumi avalike suhete spetsialist

Sellise tõdemuseni jõudis nii mõnigi
Pandivere ettevõtlike noorte teisest 24h
ettevõtluslaagrist osavõtja. Laagrisse
tulles ei olnud sugugi kõigil 17 õpilasel
äriideed olemas. Neli noort juhendajat: Maria Rahamägi, Joosep Heinsalu
ja Kristiina Toomik Junior Achievment
Alumni Estoniast ning Marii Noor Foorumteatrist, jagasid oma kogemusi
nii oskuslikult ja panid laagrilised nii
keskendunult ühes suunas mõtlema
ja tegutsema, et hirm ettevõtlusega
alustamise ees sai kui peoga pühitud.
Sedavõrd intensiivset ajude ragistamist, kui 14.-15. oktoobril Kõrvelaane
turismitalus, ei tule ka täiskasvanute ajurünnakutel sageli ette. 24 tunni
jooksul genereeriti kuues grupis äriideed, koostati turundusplaan, tegeleti
kliendi- ja turu-uuringuga, ärimudeli,
finantsplaneerimise ja imagoga ning
mängiti foorumteatris meeskonnamänge. Vanemate rahustamiseks kinnitan,
et isegi magamiseks jäi aega ning süüa
anti palju ja toit oli väga maitsev.
Teise laagripäeva hommikul õpiti,
kuidas 1-2 minuti jooksul oma ettevõtet tutvustada. Seejärel tegigi iga firma
esindus oma elu esimese pitch’i. Hindajate ette astusid loomingulise tantsu kaudu noorte enesekindlust tõstev
FEEL, maitseteesid arendav TEASTY,
fimo savist võtmehoidjaid tootev LUCKY, puidust suveniire valmistav KOOLIPUIT, erinevateks tähtpäevadeks kaarte
müüv KAARDID JA KINGID ning koolitarvete disainiga tegelev seltskond, kes
oma tiimile veel nime ei olnud jõudnud

Laagris osalenud noored koos juhendajatega. Foto: Kadri Kopso
panna.
Ilmselt kõige enesekindlama esituse
ja lihtsa ning arusaadava tegevusplaani
tõttu osutus võidukaks noorimate osalejate, Simuna kooli 6. klassi tüdrukute
minifirma KAARDID JA KINGID.
Kokkuvõtete tegemisel hindasid
kõik laagrilised ettevõtluslaagri igati
kordaläinuks. Tähtsaimate koju kaasa
võetavate mõtetena nimetati:
- oma firma vajab väga palju pühendumust ja pingutamist;
- hea äriidee on tähtis, aga julgus tegutseda on veelgi tähtsam;
- kui on tegutsemistahe, siis saan
kõigega hakkama;
- firma tegemisel on väga oluline

hea tiimitöö.
Üks osaleja kirjutas tagasisidelehele: „Ma loon oma minifirma just nende
juhiste järgi“. Ja loomulikult sooviti, et
sedasorti koosolemisi tihedamini ette
võetaks.
Ettevõtluslaagris osales vaatlejana
Kadri Kopso
MTÜ Kotli Maja
Projekti „Pandivere ettevõtlikud noored“
partnerid on mittetulundusühing Kotli Maja,
mittetulundusühing Võivere Tuuleveski ja Väike-Maarja Vallavalitsus. Tegevusi rahastatakse EL Leader-programmist.

Hea läbisaamine iseendaga on alus
edukaks meeskonnatööks
Iseendaga hea läbisaamine on alus
seda kolme soovi
Pandivere ettevõtka edukaks meeskonnatööks. See, kes
üleskirjutamiselike noorte projekt
tunneb ennast päriselt, teab ka seda,
ga. Neid pidevalt
alustas uut õpmis on tema tugevad küljed ja nõrgad
lugedes,
uuespeaastat 22. sepküljed. Koolitaja selgitas väga lihtsa
ti sõnastades ja
tembril Kõrvelaane
joonisega kahest kujundist, mis kokku
täiendades, saavad
turismitalus
toimoodustasid ristküliku, kuidas hästi
meie unistused ka
munud meeskontöötavas meeskonnas täiendavad liiktäituda. Iga oma
natöö koolitusega.
med üksteist teadlikult. Ei maksa hämõttega, muudad
Koolituse eesmärk
beneda ja tunnistada oma nõrku külgi,
sa oma unistust
oli panna 24 õpisest ainult nii anname võimaluse oma
tugevamaks. Mõellast Kiltsi, Simuna
meeskonna teistele liikmetele näidata
des
positiivsele,
ja
Väike-Maarja
oma tugevusi. Omavaheline usalduslik
häälestame ennast
koolist
mõistma
Edukas meeskond on nagu pusle,
suhtlus loob tugeva meeskonna. Keegi
ka positiivsete asparemini iseennast
kus erinevad tükid moodustavad
meist ei ole täiusja oma meeskonterviku. Foto: Internet
lik ega ebatäiuslik
naliikmeid
ning
ning see, mis on
jade toimumisele.
olema seeläbi valmis ka suuremaks
kellegi puudus, on
Nii pea, kui ütleme
koostööks.
kellegi teise tuge„ma ei saa“, „ma ei
Päeva viis läbi koolitaja ja motivaavus.
oska“, „ma ei tea“,
tor.ee looja Kaido Pajumaa, kes ütleb
Koolitusel õpianname asjadele
enda kohta, et ta on üks täiesti tavaline
tut on võimalik
võimaluse
mitte
inimene, kes otsustas ühel hetkel oma
päris mitmel õpilateoks saada.
elu muuta nii, et ei allu enam väljastsel järele proovida
Samuti
pani
poolt määratud reeglitele, vaid loob
äsja loodud õpilaskoolitaja lapsevaise reeglid ja elab nende järgi. Eelmisel
või minifirmas. Ei
nematele ja õpeaastal pälvis Kaido Pajumaa tiitli „Paole ju ka õpilasfirtajatele südamele,
rim koolitaja 2016“.
ma midagi muud,
et nad jälgiksid,
Koolituse peamiseks ideeks oligi
kui üks meeskond.
kuidas nad lapsi
panna noori ennast usaldama ja mõistHea idee kannab
programmeerivad
ma, kuidas töötab meie teadvus ja alavilja ainult hästi
– kas hakkamasaateadvus.
töötavas
meesmisele või õigusMeil kõigil tasub meeles pidada, et:
konnas. Seepärast
tusele, mitte hak- oleme sündinud mingite eriliste
julgustas koolitaja
kama saada. Kõlab
annetega;
noori alati proovikindlasti tuttavalt
- kõik, mida me teeme, teeme ainult
ma, riskima ja uute
„sa ei saa sellega
iseendale;
ettevõtmistega
hakkama, oled veel
- meie ettevõtmiste tulemused saaalustama. Ainult
liiga väike“, „ära nii
vad alati alguse mõtlemisest.
Meeskonnatöö ülesandeks oli 18
nii saate teada,
tee, saad haiget“,
minuti jooksul ehitada 25 spagemilleks tegelikult
„ära roni, kukud
Viimase illustreerimiseks selgitas
tist, ühest meetrist maalriteibist ja
võimelised olete.
alla“. Kõik on justkoolitaja pikalt, et meie ajust 96-98%
Koolitusel kuulkui õige ning peab poolest meetrist niidist võimalikult
moodustab alateadvus ja vaid 2-4%
ju lapsi hoiatama kõrge torn, mis püsiks vähemalt 20 dud mõtted pani
teadvus. Seepärast tuleb kasuks, kui
sekundit iseseisvalt püsti.
kirja
maailmaohtude
noored juba varakult mõistavad, et
Foto: Kadri Kopso
eest,
aga
nii
käiviteadvustatud mõtlemine aitab meil
Liivika Harjo
tame lapses programmi, mis annabki
olla iseenda peremehed. Koolitusest
Mittetulundusühing Võivere Tuuletalle õigustuse mitte proovida, sest nii
osavõtjatele soovitas Kaido Pajumaa
veski
võib ju midagi halba juhtuda.
hakata pidama päevikut ning alustada
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Pärandivaderid tegutsevad
Kiltsi kauni mõisahoone külje all on
rohtunud küngas. Lahtise ukseava kaudu saab suurem ajaloohuviline või peitusemängija siseneda endisaegse jääkeldri võlvide alla. Jääkelder on aastaid
seisnud korrastamata ja varasematel
aegadel on seda kasutatud prügimäena. Seega on kultuurikihti kogunenud
arvestataval hulgal.
Paar-kolm aastat tagasi alustasid
vanemate klasside õpilased entusiastlikult jääkeldris korrastustöid, kuid jõudu jäi väheseks. Tööde käigus tühjendati jäälöövid vanadest purkidest-pudelitest, suurematest kividest, kiletükkidest ja muust rämpsust. Kesklöövist
suudeti ämbritega välja vinnata traktori
järelkäru täis kive ja mulda. Kogu askeldamine toimus pärandivaderite projekti raames.
Sel sügisel kurtsin õuesõppe patroonile Elle Lepikule jutu sees suurte poiste vähesuse üle, kellega jääkeldri kallal
edasi töötada. Temal oli jälle mure, et
huvilisi õpilasi on, aga sobilikku ja põnevat objekti pole leida. Nii sündiski
koostöös idee pakkuda võimalust teiste koolide õpilastele. Ei kulunud kaua
kui esimesed huvilised Elle kaudu endast märku andsid.
4. oktoobri lõuna paiku asus meie
suunas teele buss Rakvere gümnaasiu-

mi 12.b klassi õpilastega. Ilm oli selleks
ajaks oma pahema poole ette pööranud ja vihma mitte ei sadanud vaid lausa kallas taevast alla. Olime koolirahvaga väga kahtlevad, kas tööpäevast ikka
midagi välja tulebki – kas õpilased ikka
piisavalt soojalt riides ja kas esimese
veerandtunniga läbimärjaks ei saa!?
Täiesti asjata muretsesime! Bussist
astus välja seltskond heas tujus lahedaid noori, kes olid riietunud vastavalt
ilmastikule ja töö iseloomule. Lisaks
tahtmisele midagi olulist ära teha, olid
noortel kaasas ka töökad käed. Kiiresti
jaotati tööülesanded – poisid labidameesteks ja pangevinnajaks, tüdrukud
paarikaupa mullaämbreid tarima ning
kaks krapsakat hüppasid järelkärusse
ämbreid vastu võtma ja tühjendama.
Töö juurest ei viinud ära ka kokatädi
söögiga meelitamine. „Tuleme, kui valmis saame!“ kõlas vastus.
Aitäh Rakvere gümnaasiumi noortele, kes jääkeldri kesklöövist kogu mulla
ja rämpsu välja tassisid! Selle osa keskaegne põrand on välja puhastatud. Talv
katkestab korrastustööd, kuid kevadel
on kuuldavasti oodata uusi abilisi.
Merje Leemets
Kiltsi kooli direktor

Foto: 2 x Merje Leemets
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Leivalõhnas on viljaväljad…
Eestlaste peamine toit on läbi aegade olnud rukkileib. Leiva vastu tundsid meie esivanemad sügavat austust,
sest see sai lauale üksnes suure töö ja
vaevaga. Leib oli püha ja ta on meist
vanem. Öeldakse küll, et inimene ei
ela üksnes leivast, siiski ei saa kuidagimoodi läbi ilma leivata. Projekti „Rukkileib meie laual” algatas Eesti Leivaliit
juba 1998. aastal. Igal sügisel korraldatakse kõikjal Eestimaa koolides leivapäevi ja -nädalaid, mille eesmärgiks on
suurendada rukkileiva ja leivatoodete
tarbimist ning hoida ja täiustada leiva
osa eestlaste kultuuritraditsioonides.
Oma teadmisi erinevate teraviljade
ning leivaküpsetamise teemal täiendasid ka Kiltsi põhikooli õpilased.
Õpetaja Egon Leemets, kes suve lõpus ning sügise hakul ise kombainirooli keerab, arutles lastega teravilja tähtsuse üle, tutvustas mitmeid põllutöid
ning -tööriistu. Koolimaja ehtis samal
ajal näitus Eestis kasvavatest teraviljadest ja nende saadustest. Viienda vilja-

na tavapäraste rukki, odra, nisu ja kaera
kõrval oli välja toodud uus võõrapärase
nimega teravili tritikale (rukki ja nisu
ristand).
Lisaks teraviljasaaduste valikule tutvusid lapsed ka kõnekäändude, vanasõnade ja uskumustega leiva küpsetamise
ja tarbimise kohta. Näiteks ei lõiganud
meie esivanemad uut leivapätsi kunagi õhtul lahti, sest väidetavalt „õhtune
leib kahaneb, hommikune kasvab”, ja
kes lõikas noaga sooja leiba, selle leivaõnne võis lõppenuks lugeda.
26. septembril sõitsid algklasside
õpilased külla „Pätsi Sahvri“ pererahvale, et oma silmaga leiva küpsetamist
näha. „Pätsi“ lahke perenaine Kaja
Hallik ootas meid leivakoja uksel, võttis avasüli vastu ning tutvustas lastele
„Pätsi“ pagarite igapäevast keerukat
tööd. Perenaine rõhutas, et leiva küpsetamise juures on kõige olulisem pagari meeleolu. Et küpsetada maitsvat
leiba, peab leivategija süda rõkkama
rõõmust! Head asjad sünnivad armas-

Foto: Merje Leemets
tusest!
Armastust kodumaise rukkileiva
vastu tunnistasid kõik, kes pagarikojast
lahkusid – kõht soojast leivast pungil.
Agnes Leemets
Kiltsi kooli õpetaja

Lambad koolis!
Oktoobrikuu algas Kiltsi põhikooli algkooli õpilastel määgimise saatel. Lapsi külastas krapsakas uteke Leiu koos
oma perenaise Reelikaga.
Leiu on kahekuune lambatüdruk,
kes on sama uudishimulik ja mängulusti täis kui inimlaps. Klassi astudes
ei tundnud ta hetkekski hirmu, vaid sai
lastega kohe suureks sõbraks. Perenaise jutust said õpilased teada, kus lambad elavad ja mida söövad, kuidas kutsutakse ema- ja isalammast ning mida
tehakse lambavillast. Koos üksteisest
rõõmu tundes möödus aeg kiiresti.
Peagi oli käes Leiu söögiaeg! Perenaisel oli kaasas termos sooja piimaga
ning lutipudel! Kõik soovijad said kordamööda Leiut toita, misjärel oligi juba

aeg nägemist öelda. Lambajutte
jagus aga koolis
terveks ülejäänud
päevaks!
Suur
aitäh
lustlikule Leiule
ja tema toredale
perenaisele Reelikale!
Kiltsi
põhikooli algklasside õpilased ja
õpetaja Agnes
Leemets
Foto: Merje Leemets

Peterburi ajalehes ilmusid pikemad kirjutised
Krusensternist ja Lütkest
bermaailmareisi juPeterburi ajakirjanik
hist admiral Adam
ja kunstnik Jelena
Johann von KruKurakina on Pansensternist. Artiklit
diveremaal olnud
ilmestavate fotode
sage külaline. Ta on
seas olid pildid ka
siin piirkonnas palju
Kiltsi lossist, admiringi rännanud ning
rali
suursugusest
Peterburi ajakirjahauasambast Taldes ja raadios siinlinna toomkirikus ja
sest kandist ka palju
Krusensternide pejuttu teinud.
rekonna hauaplatOktoobrikuu alsist
Väike-Maarja
guses külastas Jekirikaias.
lena Kurakina taas
Imperaator AlekKiltsi lossi ning
sander I määras 215
seekord oli tal kaaaastat tagasi Adam
sas Peterburis ilJohann von Krumuva ajalehe „S
Admiral Adam Johann
sensterni esimese
uvaženiem k pamvon Krusenstern
Vene
ümbermaajati“ värske number.
ilmareisi juhiks. Krusensterni juhitud
Selle rubriigis „Nemad olid esimesed“
ümbermaailmareis toimus laevaga
kirjutas ta pikemalt esimese Vene üm-

Kolmapäeval, 6. detsembril Väike-Maarja Seltsimajas
algusega kell 18.00
VMG 5.-12. KLASSI

TÜDRUKUTE TANTSUPIDU
TANTSUDE TEEMA - KINGITUSED EESTILE.
TULE, ELA OMADELE KAASA JA
ANNA HÄÄL OMA LEMMIKULE!
PILET 1 euro

“Nadežda” aastatel 1803-1806.
Rubriigis „Nende nimed on Arktika
kaardil“ ilmus samas ajalehes pikem
kirjutis Vene Geograafia Seltsi ühest
asutajast, kunagisest Avanduse mõisa omanikust Friedrich Benjamin von

Admiral Friedrich
Benjamin von Lütke
Lütkest. Tänavu augustis möödus 135
aastat admirali, meresõitja ja teadlase
Friedrich Benjamin von Lütke surmast.
Jelena Kurakina on päris paljud
siinsed paigad jäädvustanud fotode,
akvarellide ja graafiliste lehtedena.
2015. aasta suvel oli tema näitus üleval
Vao tornlinnuses ja Struve matka ajal
Võivere tuulikus. Ta on korraldanud
ka pressituuri Peterburi ajakirjanikele
Eesti ja Pandiveremaaga tutvumiseks.
Ilve Tobreluts
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Valimistest, valikutest ja sellest, et Tanel Padar on Simuna kooli laulja
On sügis. Vastandlik aastaaeg. Enamasti on ilmad vihmased, külmad ja
tuulised. Kuid siis, kui päike suvatseb
end mõnel üksikul päeval näidata, võtab looduse ilu hingetuks. Päev, mil
seda artiklit kirjutan, on säravkuldne.
On esimene tõsine hallahommik ja teedel varitseb hooletuid must jää. Taevas
on sinine, pihlakad vastse palliväljaku
servas leekivpunased ja lehis ning vahtrad on nii kollased, et selle kirjeldamiseks sõnu ei ole. Teise tunni ajal lähen
7. klassi õpilastega lasteaia mänguväljakult mahalangenud lehti riisuma. Viimased on küll natuke kahutanud, kuid
riisumist see ei sega. Viimane koolipäev enne vaheajale minekut. Uskumatu – kui kiiresti aeg lendab – alles oli 1.
september.
Laiema üldsuse jaoks varjutasid
valimised õpetajatepäeva. Siinjuures

hu, alati käin valimas ja peres on eesti
keskmisest natuke rohkem lapsi olnud.
Üleüldises valimistuhinas mõtlesin, et
kõige parema valiku tegin kolmkümmend aastat tagasi, valides endale kalli kaasa ja oma lastele tubli ja hooliva
isa. Tänu sellele valikule on olnud meie
pere elu mõnus ja turvaline, sõltumata
millise nimega vallas me parasjagu elame või missugune on riigikord. Ilmselt
tegid õigeid valikuid ka minu vanemad,
sest minu ja mu õe lapsepõlv oli samuti õnnelik ja turvaline. Mis sest, et Kersti Kaljulaid väitis vastupidist. Nõukaaja
lapsepõlvesõbrad ja mängud olid väga
toredad (toonane ideoloogia oli lapse
jaoks ikka väga teisejärguline). Tähtis,
et olid armastavad inimesed ümber.
Õpetajatest ei räägitud meie peres
kunagi halvasti. Õpetajad olid austust
väärivad ning haridus ja toit olid pü-

mine, külakiusamine, kodukiusamine
jne. Peaks võtma õppekavva kohe kiusamisega toimetuleku tunni, sest see
on edaspidises elus võib-olla kõige
vajalikum oskus – ellu jäämiseks. Sest
minema peab ju üle laipade. Kisub liiga
masendavaks.
Tegelik elu muidugi nii hull ei ole.
Suurem osa inimesi (kaasaarvatud poliitikud) on siiski toredad, viisakad ja
taktitundelised. Paraku kipub siiski see
tõrvatilk mee ära rikkuma.
Laste kasvatamine ei ole ainult kooli
ülesanne. See on kogu ühiskonna ülesanne, mis saab alguse kodust.
Jätkem nüüd minu murelikuks kiskuv
meel ja mingem rõõmsamate sündmuste juurde.
Kihelkonnakoolide
krossijooksul
Rakkes 21. septembril sai nopitud hulk
medaleid.

seda veel ei tea. Loodetavasti loeb ta
Väike-Maarja valla lehte. Kutselistele
näitlejatele ei jäänud sugugi alla etendusse kaasatud Raivo ja Indrek. Kui
etendus läbi sai, paluti naerust kõverate kõhtudega õpetajad torti sööma.
Tort oli väga ilus ja maitsev. Aitäh korraldajatele! Igapäevaste murede, raske
töö ja pideva vihmasaju vahele oli see
etendus väga lõõgastav ja motiveeriv.
13. oktoobril käisid üheksandikud
Rakvere teatris inspiratsioonipäeval.

17. oktoobril pidas 4. klass noortekas klassiõhtut ja 18. oktoobril käisid
seitsmendikud Tallinnas Skypargis lustimas ning Kadrioru kunstimuuseumis
kunsti nautimas.
Rohkem päikest pimedasse sügisaega!
Simuna kooli direktor
Kaja Põldmaa

Simuna noortekeskus
saab kööginurga
Eelmisel aastal Anuga oma noorsootööd alustades sai meile üsna kiiresti
selgeks tõsiasi, et kööginurk noortekeskuses on üks ülimalt vajalik asi. Eriti kui
tahad noortega põnevaid roogi valmistada või vahel kasvõi lihtsalt pannkooke küpsetada. Kuna Simuna noortekeskuses kööginurka ei ole, Väike-Maarjas
see-eest on suur ja ilus köök, jõudsime
arusaamani, et peaks kirjutama projekti, sest oma ressurssidega hakkama
saamine ei olnud sugugi realistlik.
Hoidsime silmad-kõrvad lahti ning
ootasime õiget hetke. See hetk saabus sel sügisel kui avastasime ühe potentsiaalse konkursi, kuhu oma ideega
pöörduda. Haarasin siis paaril noorel
hõlmast kinni ning asusimegi projekti
kallale. Kahjuks oli tol hetkel sellele
konkursile laekunud rohkem ideid kui
oli raha, mida jagati. Sõbralikult suunati meid hoopis teise konkursi juurde.
Sihikindlad, nagu me oleme, ei
lasknudki me pead norgu vaid proovisime seejärel oma projekti soovitatud
konkursile esitada. Meie rõõmuks leidsimegi ühel päeval oma plakati ANK
facebooki lehelt. Oligi olemas reaalne
võimalus, et me saame selle projekti

kaudu toetust. Ainsaks tingimuseks oli
see, et peame koguma oma plakatile
facebookis võimalikult palju like´sid, sest
viis kõige enam like´sid kogunud ideed
said kindlasti rahastuse.
Jagasime aktiivselt oma plakatit,
palusime meeldimisi ning olime pikalt
viiendad. Nii, stabiilselt kuni viimase
hääletamise päevani, mil avastasime,
et oleme langenud seitsmendaks. Tund
enne hääletamise lõppu, olles juba
lootust kaotamas, saatsin veel kõikidele oma sõpradele, kes hääletanud
ei olnud, palve, et nad meid toetaksid.
Ja see toimis! Mõnikümmend minutit
enne hääletuse lõppu võitsime oma
viienda koha tagasi. ANK lehel avalikustati toetuse saajad – meie nende
hulgas.
Oleme väga-väga tänulikud kõigile,
kes meid selle projekti raames toetasid ja aitasid. Suur tänu ja kummardus
teile! Nüüd jääb veel vaid oodata, et
saaksime juba asja kallale asuda ning
sisustada noortekeskusesse soovitud
kööginurga.
Egle Pent
mobiilne noorsootöötaja

Põllu- ja kodumajandusliku
hariduse omandamine

Spordinädal pakkus rohkesti liikumis- ja võistlusvõimalusi. Foto: Triinu Pohlak
ei taha ma sugugi väita, et valimised
kuidagi väheolulised oleksid. Vastupidi
– on väga oluline, et kõik inimesed saavad valida oma südametunnistuse hääle järgi. Ükskõik, kus või kellega koos
viibides ei saanud üle ega ümber – ikka
tehti juttu omavalitsuste liitmisest-liitumisest, keda valida, kas seda, kellest
loodetakse kasu või seda, kes teeb kõige vähem kahju.
Õpetajatest räägitakse meedias väga
vähe head. Tavaliselt õpetajatepäeva
paiku püütakse seda võlga natukenegi
leevendada. Sel aastal (võib-olla tundub see ainult mulle nii) jäid õpetajad
valimiskampaania tõttu tahaplaanile.
Kahju. Õnneks kajastab õpetajateleht
selle ameti positiivsemat poolt päris
hästi. Paraku tavainimene seda ei loe.
Õpetajaskond vananeb, noortele ei ole
õpetajaamet atraktiivne. Kuidas tõsta
õpetaja mainet? Miks vanasti õpetajat
austati ja nüüd enam mitte?
Enda arvates olen üks tubli kodanik
– töötan, maksan makse, olen seadusekuulekas, ei riku kaasinimeste ööra-

had asjad, mille üle lastel polnud voli
negatiivset arvamust avaldada. Ema ja
isa põhimõtted laste kasvatamise osas
olid ühtmoodi. Käituda tuli viisakalt.
Igal pool ja alati. Õpetajaid, vanemaid
ega teisi täiskasvanuid ei tulnud mõttessegi kuhugi rumalasse kohta saata.
Praegu väidetakse, et siis oli teine aeg!
No mis vahet seal on, missugune aeg
on? Ega´s inimesed tol ajalgi puudusteta olnud. Viisakas peab olema kaasinimeste suhtes ikka. Sõltumata ajast.
Mõned asjad panevad ohkama,
mõned hambaid kiristama, vahel tahaks jalgu trampida ja ulguda. Sest…
õpetaja räägib tunnis ja vahetunnis ja
ekskursioonil ja teatris, mida ja kuidas.
Laps läheb koju, paneb televiisori mängima – seal hüüab tähtis poliitik: „Vali
mind! Mina olen ilus tark ja hea! Aga
vaata see teine mees, see on üks igavene pahategija. Teeme talle ära!“ Ise
hõõrub kättemaksuhimus veel käsi.
Siis ohime: „Koolikiusamine“. Kiusamist on igal pool. Näiteks liikluskiusamine, poekiusamine, tänavakiusa-

22. septembril käisid ÕSFide koolitusel Kõrvelaane puhketalus Kustav,
Rasmus, Andry, Joel Henry, Angelica,
Kristi ja Kaidi. Tagasi jõuti sealt tunduvalt targematena.
25.-29. septembrini osales kogu kool
spordinädalal.
2. oktoobril laulsime ühiselt sünnipäevalaulu kõigile septembrikuu sünnipäevalastele.
3. oktoobril pidas 5. klass noortekas
klassiööd.
5. oktoobril tähistasime õpetajatepäeva. Traditsiooniliselt olid 8. ja 9.
klasside õpilased õpetajarollis ja õpetajad õppisid õpetaja Gaidre juhendamisel selgeks võimlemiskava. Õpetaja
Kelly eestvedamisel tegime laulule
„Uhti uhti uhkesti“ uued sõnad ja õppisime seda koos esitama. Õhtul aga
pakuti Väike-Maarja rahvamajas õpetajatele Improteatri Impeerium etendust.
No ausalt öeldes ei mäletagi, millal või
kas üldse nii palju naerda on saanud.
Selle etenduse käigus selguski, et Tanel
Padar on Simuna kooli laulja. Tanel ise

Põllu- ja kodumajanduslikku haridust
on Eesti riigis läbi mitme riigikorra
olnud võimalik omandada arvukates
põllu- ja kodumajanduskoolides, kutsekoolides ning tehnikumides. Eesti
Põllumajandusmuuseum kutsub üles
taolistes koolides põllumajanduslikel
ja kodundusalastel erialadel õppinud
inimesi üles kirjutama mälestusi oma
õpingutest ning saatma neid muuseumile, et neid talletada ja teha avalikult
kättesaadavaks praegustele ja tulevastele põlvedele. Kui leidub ka mõni
teemakohane ese, foto või dokument,
mille annetamisest muuseumile oled
huvitatud, siis võid sellest samuti märku anda. Siinkohal esitame suunavaid
küsimusi, millele mälestusi üles kirjutades võib tugineda.
1. Mis koolis Te õppisite? Või läbisite mõne vastava kursuse? (Millises
koolis olite varem õppinud?)
2. Millal Te koolis õppisite? Kui vana
Te siis olite? Mis eriala te õppisite?
3. Mis tingis kooli valiku? Kas olid
kindlad ootused, mida kooliprogramm peaks pakkuma, milliseid
teadmisi ja oskusi õpetama? Kas
saite ise kooli valikul kaasa rääkida?
4. Kas kool oli maksuline?
5. Kas kooli astumisel nõuti juba enne
teatud oskusi ja eelteadmisi? Olid
ehk koolikatsed? Kas koolis õppisid
kõik ühe programmi järgi või sai aineid valida?
6. Milliseid oskusi-teadmisi koolilt
kõige enam nõuti (mis olid kõige
populaarsemad)?
7. Milline oli kõige parem õpetaja-ju-

hendaja? Mis oli koolis kõige meeldivam? Mis oli hästi korraldatud?
8. Kõige ebameeldivamast õpetajast –
miks ei meeldinud? Millised ained
või tegevused ei meeldinud? Mis
oleks võinud koolis teisiti olla?
9. Kas õhkkond koolis oli sõbralik ja
vaba või range ja distsiplineeriv?
Kas toimus ühisüritusi ja väljasõite?
10.Kas ja kuidas oli korraldatud õppeperioodil õpilaste majutus?
11.Kas oli kehtestatud koolivorm?
12.Kaua koolis käidi? Kas koolis käimisel oli piiranguid (vanus, abielu
vms)? Kas keegi saadeti ka mingil
põhjusel ära?
13.Mida kooli lõpetamise puhul kingiti? Kas kool ka kinkis midagi või premeeris lõpetajaid? Kas on mingeid
kooliga seotud mälestusesemeid?
14.Kas koolis omandatu on hilisemas
elus kasuks tulnud? Kas kooli tugevus oli teoreetilist või pigem praktilist laadi? Milliseid koolis omandatud oskusi on kõige enam vaja läinud? Kas on midagi, mille õppimine
oli kasutu?
15.Kuidas tagasivaates kooli hinnata? Kas oleks midagi võinud teisiti
teha? Millega seoses kool kõige sagedamini meenub?
Mälestused palume saata või tuua
Eesti
Põllumajandusmuuseumisse,
Pargi 4, Ülenurme 61714, Tartu maakond. Täiendavat infot saab Merlin Lumistelt telefonil 738 3818 või e-postil
merlin.lumiste@epm.ee
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Südameasi
Septembrikuus sai aasta Rakke vallas
registreeritud
mittetulundusühingu
Südameasi tegevuse algusest, juhatuse liikmeteks Ada Väät ja Kristi Väät.
MTÜ paneb õla alla kodanikuhariduse,
elukestva õppe ja täiskasvanuhariduse edendamisele ja ka vanemaealiste
kaasamisele kodanikuühiskonna toimimisse, sest tervena elatud pikk elu on
ühiskonnale suurim väärtus.
Selle aasta oktoobrikuus sai aasta
ka ETKA (Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon) Andras partnerina
projektis „Agenda – Euroopa täiskasvanuhariduse tegevuskava“ koolituspaketi „Teine võimalus“ läbiviimisele
Lääne-Virumaal. Koolituspakett viidi
läbi Rakke vallas ja Rakveres. Projekti
sihtrühmaks olid madalama haridustaseme või aegunud oskustega väikelaste
vanemad, kel oleks vaja õpinguid jätkata. On väga palju võimalusi, näiteks
kutsekoolides on võimalused õppida
6 kuud kuni 3 aastat erinevatel erialadel ja erineva tasemega lõpetades. On
ka väga palju tasuta kursuseid, kuhu
saavad minna nii kodused kui töötavad inimesed ja loogiline jätk on ka
õppimaasumine Rakvere täiskasvanute gümnaasiumis, kus pakutakse nii
e-õpet kui individuaalprogramme. Samuti on Eesti töötukassal uued võimalused nii töötavatele kui erivajadustega
inimestele ja ka pensionäridel on võimalus ennast täiendada.
Õppimise, hariduse ja töövõimaluste vahel on seos ilmselge. Õppimine on normaalne ja alati on õige aeg
õppida. Kõik valikud algavad ju teadupärast iseendast! Nii näitan ka isiklikku
eeskuju enesearengus: osalesin tänavu
Lääne-Virumaa vabaühenduste juhtide
arenguprogrammis, oman täiskasvanute koolitaja kuuenda taseme kutsetunnistust ja olen veendunud, et õppida
saab iga päev ja igal pool, kasvõi tant-

sutrenni minnes!
Rakkes sai projekt alguse lasteaias
Leevike. Esimesed julged lapsevanemad kogunesid möödunud aasta 10.
novembril ja arutluste käigus sai selgeks, et enesearendamise võimalustest
on väga vähe informatsiooni. Järgmisteks ühisteks tegevusteks said külastus Rakvere Ametikooli, täiskasvanute
gümnaasiumi ja kutsesobivustestide
tegemine Rajaleidja karjäärispetsialisti
osalemisel.
Tegevuste käigus kujunes tore ja ülimalt teotahteline seltskond lapsevanematest, kes olid väga huvitatud sellest,
et lasteaed oleks koht, kus lapsevanemad on igal ajal oodatud ja kus koos
tegutsedes leitakse ühised lahendused
nii pere- kui kohalikele probleemidele.
Ka tolleaegne juhataja Anneli Eesmaa
oli asjast väga huvitatud. Seega sai
üheskoos otsustatud, et lasteaia ruumides saab teoks koolitusprogramm
„Kasvame koos lastega“. Lapsed võis
alati julgelt kaasa võtta – nad leidsid
sõbralikus ja soojas lasteaias tegevust
kui vanemad õppisid.
Olime väga positiivselt meelestatud, sest ka Rakke vallavalitsus pani õla
alla, toetades koolitusprogrammi läbiviimist rahaliselt, kuna kulud koolituste läbiviimiseks – lektorite sõidukulud
ja ajaressurss on üsna suured seoses
meie asukohaga ja et osalustasu ei
jätaks soovijaid ukse taha. Edaspidi
pidime veidike pettuma, sest osalejad
leidsid ikka põhjusi koolitusele mittetulemiseks, kuigi tegime kõik – pakkusime kohvi ja küpsiseid ja otsisime enda
arvates huvitavaid teemasid. Näiteks:
teemaõhtu „Põlvkondadevaheline side
ja erinevused“, kus lektor lahkas uute
põlvkondade erinevusi ja sellega toimetulemist; või väga huvitav praktiline
õppus kodu koristamisest, allergiatest,
looduslikest puhastusvahenditest ja
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tervisest; või näiteks „Terviklikkuse töötuba“, kus teemaks sisemine tasakaal,
oma elu ja tervise kujundamine ja enda
seest vastuste otsimine; või töötuba
„Kuidas olla ilus ja terve,“ kus loodusravi spetsialist, toitumisnõustaja ja
meigikunstnik jagasid oma nõu. Erinevates töötubades ja loengutes osalesid
ka kõik teised soovijad, kes otseselt
lasteaiaga kokkupuudet ei omanud.
See ongi andnud tegutsemistahet ja
soovi jätkata koolitusprogrammidega
sel aastal ja kindlasti ka edaspidi!
Tegutsemist on ka märgatud: Täiskasvanud õppija nädalal omistati MTÜ
Südameasi ja Rakke lasteaia Leevike
koolitusprogrammile „Kasvame koos
lastega“ maavanema tunnuskiri ja tänu
südamega tehtud töö eest! Edaspidi on
kavas MTÜ Südameasi tegevuse laienemine ja jätkuv koostöö.
Järgmine loeng/vestlus Rakke lasteaias Leevike toimub 6. novembril
kell 16.30 teemal „Koolivalmiduse
kujunemine kodu ja lasteasutuse
koostöös,“ lektoriks Lehte Tuuling,
magister TLÜ Rakvere kolledžist. Oodatud on lapsevanemad, lasteaia õpetajad ja ka algklasside õpetajad. Kavas
on läbi viia veel ka tervisepäev.
Sel aastal tahame koos lasteaia ja
kultuurikeskusega Rakke vallavalituse
toetusega ehitada lasteaia tühjades
ruumides Jõulumaa või Jõulutoa, kus
dekoreeritud ruumides toimuvad erinevad üritused: advendihommikud,
kontserdid, perepäevad kõikidele soovijatele – lasteaialastele, kodustele ja
koolilastele, peredele, pensionäridele.
Kavas on läbi viia erinevaid töötubasid, näiteks piparkookide kaunistamine, pakkimine, jõulusalmide ja laulude
hommik, advendimatk, mängude päev
– see tegevus on hetkel haaranud tegijate mõtted! Ja kindlasti kirjutame
ka jõuluvanale, et ta meie juurde tee
leiaks.

Võta näpust!
Mardipäevast kolmekuningapäevani on
Väike-Maarja muuseumis välja pandud
kaunis käsitöönäitus akadeemik Anu
Raua nöörvaipadest ja arhitekt Anu
Kotli kiriloomadest. Kunstnike väljapanekut täiendavad toredasti kohalike
inimeste kootud kirikindad.
Kiriloomad on heaks võimaluseks
ühendada mänguliste võtetega oma
kudumisoskus ja Eesti traditsioonilised mustrid, arendades nii fantaasiat,
värvitaju kui näputöövõtteid. Kohapeal
saab igaüks lähemalt tutvust teha Eesti
kindakirjadega ja erinevate kiriloomade
valmistamise juhistega.
Näituse avamisele 10. novembril
kell 17 on lahkesti oodatud kõik huvilised. Just siis on ainulaadne võimalus
vaadata algkooliõpilaste lühinäidendeid, kus osalisteks näituseeksponaadid – kindakirjalised käpikloomad.
Näituse lahtiolekuajal saab teoks
kaks näputöö õpituba:
• kadripäeval, 25. novembril kell 11

õpetab Imbi Jäetma koera- ja lambavillast lõnga ketrama. Ammustest aegadest on kedervars või vokk kuulunud
kadriema varustusse, olles sümboolselt seotud villa- ja linakasvuga.
• kolmekuningapäeval, 6. jaanuaril
õpetavad Anu Raud ja Anu Kotli näpunöörivaipu ja kindaloomi valmistama. Rahvakommete kohaselt viime
ühiselt välja ka jõulupuu.
Õpitubades on kohtade arv pisut
piiratud, mistõttu palun eelnevalt kindlasti registreeruda tel 523 6582 või kadri@kaarlitalu.ee. Samast saab ka lisainfot õpitubade kohta.
Näitus Võta näpust! on meie oma
rahvusliku käsitöö hõnguline kingitus
Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks. Näituse valmimist ja väljapanekut toetasid
Eesti Kultuurkapital ja Väike-Maarja
vald.
Kadri Kopso
MTÜ Kotli Maja

Ada Väät
MTÜ Südameasi juhatuse liige

Hingedepäeval, 2. novembril:
7.15 – hommikumõtisklus Väike-Maarja muuseumis (arvestusega, et inimesed kl 8.00 ikka tööle jõuavad)
16.00 – laternate meisterdamine Väike-Maarja raamatukogu saalis
18.00 – kogunemine Väike-Maarja seltsimaja ees parklas, jagunemine autodesse ja sõit PUNAMÄELE tõrvikumatkale.
Kuna Punamäe juures pole parklat, jaguneme autodesse nii, et neid saaks võimalikult vähe ning seal parkimisest mingit segadust ei tuleks. Kaasa
võib võtta oma tõrviku või laterna ja ka meisterdatud laterna. Riietus vastavalt ilmastikule!

Huvitegevusvõimalusi Simuna rahvamajas 2017/2018
Ringi nimi/tegevus
Laulusolistid (koolieelikud ja põhikooli õpilased)

Aeg
T 11.45
N 15.00

Juhendaja
Angela Raik

Naisrahvatantsurühm Simone

E 19.00

Auli Kadastik

Laste lauluansambel (vanem aste)

E 14.45

Angela Raik

Simuna Kapell

T 18.00

Eve Sarnet

Vabatahtliku Tuletõrje Seltsi näitering „Vesi Peale“

N 17.00

Maie Rand

Mudilaste lauluansambel

K 11.00

Angela Raik

Line-tantsurühm LustiLine

K 19.00

Tiia Lepp

Eakate naisrahvatantsurühm Tüdrukud

K 12.00

Auli Kadastik

Laste lauluansambel (noorem aste)

K 13.45

Angela Raik

Segarahvatantsurühm Simuna Segased

P 19.00

Auli Kadastik

Naisteklubi

Mary Tammet

Eakate klubi Elurõõm

Jüri Kalvet

Kontakt
5560 1915
angela.raik@mail.ee
5558 3566
aulikadastik@gmail.com
5560 1915
angela.raik@mail.ee
501 1327
5647 1100
maierand@hot.ee
5560 1915
angela.raik@mail.ee
5598 1651
tiia.lepp@mail.ee
5558 3566
aulikadastik@gmail.com
5560 1915
angela.raik@mail.ee
5558 3566
aulikadastik@gmail.com
514 3011
marytammet@gmail.com
323 7362
jyrka1936@hot.ee
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Fotonäitus „100 aasta tagune
eestlaste manifestatsioon Peterburis“
3.-13. oktoobrini oli Väike-Maarja muuseumis avatud rändnäitus „100 aasta
tagune eestlaste manifestatsioon Peterburis“ (koostajad: Jüri Trei ja Peeter
Hütt).
Fotonäitus jõudis Kadrinast Väike-Maarja muuseumi koduloolase
Hanno Tamme aktiivsel eestvõttel. Näituse avamisel osalesid ka Väike-Maarja
gümnaasiumi õpilased.
Näitusega tähistati olulist tähtpäeva
Eesti riikluse arengus – sajandi möödumist Eesti autonoomia väljakuulutamisest 12. aprillil 1917 Petrogradis Venemaa Ajutise Valitsuse poolt.
Näituse avamisel esines Hanno
Tamm väga sisutiheda, huvitava ja ülevaatliku kokkuvõttega saja aasta tagustest sündmustest Peterburis, mis panid
aluse Eesti iseseisvumisele.

Petrogradis võimas eestlaste manifestatsioon autonoomianõude toetuseks.
Eesti koguduse Jaani kiriku juurde kogunes umbes 40 000 eestlast (neist 10
000-12 000 sõjaväelast), kes liikusid sinimustvalgete lippude ja loosungitega
sõjaväeorkestrite marsimuusika saatel
läbi pealinna Tauria palee juurde, et
nõuda Ajutiselt Valitsuselt Eestile autonoomiat. Manifestatsioonil pidas
kõne ka Peeter Schneider.
Neli päeva hiljem, 12. aprillil (30.
märtsil vkj) kinnitaski Ajutine Valitsus
määruse „Eestimaa kubermangu administratiivse valitsemise ja kohaliku
omavalitsuse ajutise korra kohta“, millega Eesti sai autonoomia sugemetega
omavalitsuse. Eestimaa kubermang
(Põhja-Eesti) ja Liivimaa kubermangu
põhjaosa (Lõuna-Eesti) liideti üheks
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Muusikakohvik keskendus Ave Alavainu tähetundidele
4. oktoobril oli 75. sünnipäev luuletajal
ja prosaistil Ave Alavainul. “Mul on vaid
sõnad...” kannab pealkirja üks tema
luulekogudest, kuid ometi on neid jagunud veel 11 teose jagu. Alavainu ise
on oma kogukondliku töö seikadest
rääkides öelnud, et sõna “ühepäevakohvik” on just tema väljamõeldud.
Sünnipäevadel ikka lauldakse. Tähistasimegi Ave Alavainu sünnipäeva
12. oktoobril Väike-Maarja raamatukogus muusikakohvikuga, mille „menüüs“
tema sõnad „serveeritud“ koos viisiga.
Autor ise on öelnud, et ei laula, kuid
oma sõnadega on ta puudutanud erinevaid heliloojaid. Kõlas loomingut
koorilaulust jazzmuusikani. Kuulatud
usutluses saatele „Muusika minus“
rehkendas Alavainu, et muusika ja luu-

le kokkupuutepunkte on
tema elus umbes 8 tähetunni jagu.
Meie õhtu nii pikalt ei
läinud. Ometi laulsime
CD pala vahendusel koos
juubilariga, leidsime tema
kokkupuutepunkte meie
piirkonna ja inimestega,
nautisime Alavainu loomingu pikaaegse austaja
Tiiu Lambi esitusi ning
kuulasime omakorda veel
kõige uuemat laulu luuleMuusikakohvik Väike-Maarja raamatukogus.
taja sõnadele, mille Tõnu
Foto: Anu Laumets
Timm just tema sünnipäeva hommikul valmis sai. Suur tänu kõiRaamatukogupere ja
gile osalejatele, kes õhtu meeleolukaks
Kristel Lehtme
ja hubaseks aitasid muuta!

Muusikakohvik Väike-Maarja raamatukogus
20. juunil 2017 toimunud Erich Meerja
mälestuspingi avamisega andis 2000.
aasta oktoobrist Väike-Maarja raamatukogu juhtinud Irma Raatma oma töö
sümboolselt üle.
Aastate jooksul traditsiooniks kujunenud Irma Raatma poolt korraldatud
sisukad teemaõhtud said omaseks ja
sooviks, et oleksid jätkusuutlikud ka
edaspidi.
Selleks annab lootust 12. oktoobril

raamatukogu ja uue juhi Kristel Lehtme korraldatud muusikakohvik. Õhtu
oli pühendatud luuletaja Ave Alavainu
75. juubelile.
Halli ja vihmasesse oktoobriõhtusse
tõi meeldivat vaheldust hubane ja sisukas õhtu Ave Alavainuga ekraani vahendusel. Tema elust, loomingust ja luuletekstidele kirjutatud muusikast. Valiku
kaunist luulet luges proua Tiiu Lamp.
Kohviku menüüs pakutavad hõrgud

küpsetised olid valmistatud raamatukogu personali kaasamisel.
Kristel Lehtme korraldatud debüütteemaõhtu annab lootust sisukate õhtute toimumiseks jätkuvalt.
Hubase õhtu eest täname raamatukogu ettevõtlikku personali. Loodame
järgnevatele õhtutele rohket osavõttu.
Juta Haasma

„Piip! Piip!“ algas kosmoseajastu

Peterburis saja aasta eest moodustatud Eesti sõjaväelaste keskkomitee.
haldusalaks.
Kubermangukomissariks
määrati Jaan Poska ja omavalitsusorganina
alustas Tallinnas tööd Eestimaa Kubermangu Ajutine Maanõukogu (Maapäev), mis oli esimene ülemaaline Eesti rahva esinduskogu.
Algas uus tähtis ajajärk Eesti elus
– maavalitsemise oma kätte võtmine.
Maanõukogu juhatuse esimeheks valiti
Artur Vallner – vasakmeelne. Oktoobris
1917. a valiti konfliktse Vallneri asemele Maanõukogu esimeheks Kadrina
mees advokaat Otto Strandmann.
Maanõukogu võttis vastu
rea olulisi elukorralduslikke
seadusi. Olulisemaks saavutuseks jäid tema ajaloolised otsused 28.11.1917. a.
Nendega kuulutas Maanõukogu end ainsaks kõrgema
võimu kandjaks Eestis ja
deklareeris, et Eestis kehtivad ainult Maanõukogus
heaks kiidetud seadused.
Need otsused tähendasid Eesti lahutamist VeneHanno Tamm (keskel) koos vallavanem Indrek
Kesküla ja päästekooli esindaja Ants Rikbergiga maast ja avasid tee iseseisva Eesti riigi loomisele. 24.
näituse avamisel. Foto: Ilve Tobreluts
veebruaril 2018. aastal kuulutati välja Eesti Vabariik.
Uuest ajavaimust nakatusid ka Pet„Üheks esimeseks ja mõjuvamaks
rogradis ning Soomes vene armees teeEesti rahvuslise iseteadvuse avaldunivad eesti sõjaväelased. Märtsi algul
seks välise ilma ees tuleb pidada Pet1917. a moodustati Eesti Sõjaväelaste
rogradis toimepandud eestlaste poliiKeskkomitee, mis koosnes üksikutes
tilist meeleavaldust. Oma ulatuse pooväeosades teenivatest eestlastest saalest oli see ennenägemata suur ja mõju
dikutest. Kooskäimiskohaks olid Eesti
poolest ajalooline sündmus, mille mäJaani koguduse ruumid. Keskkomitees
lestus osavõtjate südames iial ei kustegutsesid Julius Seljamaa, Karl Eintu,“ kirjutas rongkäigust vaimustusega
bund, Theodor Käärik, Kustas Utuste,
Petrogradi eestlaste ajaleht Pealinna
Mihkel Lüll, Peeter Schneider jpt. ViTeataja. Need sõnad pole oma tähtsust
rumaal Vohnja valla Mõndavere külas
kunagi kaotanud.
1882. a sündinud Peeter Schneider oli
hiljem Petrogradi Eesti Sõjaväelaste
Näituse avamisel kuuldust-nähtust
Keskkomitee esimees ja Tallinnas mootegi kokkuvõtte
dustatud Eesti Sõjaväelaste ÜlemkoIlve Tobreluts
mitee liige.
8. aprillil (26. märtsil vkj) toimus
Esimene Maailmasõda oli viinud
Vene Impeeriumi majanduslikku ja poliitilisse kaosesse. Vene keiser loobus
võimust ja riiki juhtis Vene Ajutine Valitsus.
Ära kasutades Vene revolutsiooni ja
sellega alanud tsaaririigi lagunemist,
asuti eesti juhtivate tegelaste algatusel
ka Eestile autonoomiat nõudma. Autonoomia mõte oli eesti haritlaste hulgas
juba varemini liikunud, aga Vene tsaaririigi poliitika ei lasknud seda mõtet
hakata teoks tegema.

4. oktoobril täitus 60 aastat kosmoseajastu algusest. See ajaarvamine käib
Maa esimese tehiskaaslase Sputnik 1
saatmisega madalale Maa orbiidile.
Masina legendaarset signaali „Piip!
Piip!“, mis andis mõista teadusprojekti
õnnestumisest, saab kuulata Eesti Kosmosebüroo koduleheküljelt.
Väike-Maarja raamatukogus sai
sündmuse puhul uudistada Raivo Heina samanimelise teose järgi nime saanud raamatunäitust „Taeva puudutus.“
Saalis vaadati Mario Marsi kokkuvõtlikku slaidiesitlust esimestest püüdlustest ja õnnestumistest kosmose
vallutamisel. Tublid jälgijad Andreas ja
Madis leidsid sellest ka miniviktoriinile
vastused.
Lasteaia 3., 4. ja 5. rühma lastel
õnnestus aga päriselt raketisõidul
käia. Seda vaheldumisi üllatumiste
ja äratundmistega lustakale animafilmile „Ott kosmoses“ kaasa elades.
Koolieelikute rühmal õnnestus lisaks
koos Klaabuga kusagil veel tundmatul
planeedil maasikaidki kasvatada ning
kurjameid saagist eemale peletada.
Kahju, et marjahooaeg siin, Maal selleks aastaks läbi, kuid kosmoseajastu
kestab – ESTcube-2 loodetakse üles
saata järgmisel aastal Eesti Vabariigi
100. sünnipäevaks. Aitäh nii suurtele
kui väikestele uudistajatele!

Väike-Maarja lasteaialapsed raamatukogus
süvenenult kosmoseteemalist filmi vaatamas.

Kristel Lehtme
valla raamatukogu direktor

Foto: 2 x Anu Laumets

Vaos pandi särama helkuripuu
Türi Noortekeskus korraldas
EV100 raames väljakutse „Teeme üheskoos 9. oktoobril vähemalt 100 helkuripuud üle
Eesti’’. Helkuripuu eesmärk on
eelkõige teadvustada ja meelde
tuletada, et pime aeg on saabumas ning kõige odavam viis on
pimedal ajal liikudes oma elu
kaitsta helkuriga. Helkuripuult
saab nii mõnigi võtta omale
helkuri või meeles pidada selle olulisust. Nii tuli mõttesse
võtta väljakutse vastu ja teha
ka Vaosse helkuripuu. Selleks
kutsusime Vao Kogukonna MTÜ
esindaja Mihkel Mehiste ja Vao
aktiivsemate noortega üles lap-

si ja noori ning teisi kogukonna liikmeid välja otsima kodus lauasahtlisse
vedelema jäänud helkurid, et need puu
külge riputada.
8. oktoobril kogunesime Vao mänguväljaku juures oleva õunapuu juurde.
Vaatamata vihmasele sügisilmale olid
vapramad kohal! Vao kogukonna helkuripuu ehtisid vahvad lapsed ja noored.
Nii mõnigi pisem ja suurem lisas hiljem veel oma helkuri juurde!
Esimestest tegijatest ja äsja valminud helkuripuust tegime ka pildi ning
postitasime selle Facebookis gruppi
„Helkuripuu’’.

VALI ELU – VALI HELKUR!
Reelika Roosileht
Foto: Erakogu
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Spordihoone juubeliturniir võrkpallis
Väike-Maarja spordihoone tähistas 10.
sünnipäeva suurejoonelise võrkpalliturniiriga. Turniirile pani omal ajal
nurgakivi spordihoone endine juhataja
Ants Rikberg. Seega on ka turniir toimunud juba kümnel aastal septembris.
Osalema oli kutsutud kokku 14 rahvaliiga tasemel võistkonda. Osalesid Triigi,
Tamsalu, Tarvastu, Tallinna, Laekvere,
Võsu, Väike-Maarja ja Koeru mees-

Laekvere meeskond teenis kolmanda järjestikuse turniirivõiduga õiguse võitjakarikas endale jätta.
konnad ning Rakvere, Tarvastu, Tartu
Tervishoiu Kõrgkooli, Paide, Tallinna ja
Tapa naiskonnad. Soovijaid oleks olnud
rohkemgi, aga paraku on spordihoonel
konstantsed mõõtmed ja ruumikamaks
venitada ei saa seda ka suurema tahtmise juures. Tänu võistkondade rohkusele kujunes päev pikaks ja sportlikult
pingeliseks.

Naiskondade arvestuses võitnud
Ringo ridades tegi kaasa ka siit
kandist pärit tuntud raadiohääl
Liis Lusmägi (esireas vasakul).
Foto: 2 x Kertu Rebane
Nii meeste kui ka naiste võistkonnad olid jaotatud kaheks alagrupiks.
Meeste A alagrupi kohad jagati järg-

miselt: 1. Triigi, 2. „Nulliga“ (Tallinn), 3.
Tarvastu, 4. Tamsalu. B- alagrupi võitis
Väike-Maarja, 2. Laekvere, 3. Koeru, 4.
Võsu Volle.
Kui alagrupimänge vaadates oleks
võinud arvata, et säravaimate medalite
peale mängivad Väike-Maarja ja Triigi
meeskond, siis kohamängudes riisus
koore hoopis Laekvere meeskond, kes,
tulles kolmandat aastat järjest sünnipäevaturniiri võitjaks, sai õiguse viia
rändkarikas omale päriseks riiulisse.
1. Laekvere
2. Väike-Maarja
3. Triigi
4. Nulliga
5. Koeru
6. Võsu Volle
7. Tamsalu
8. Tarvast
Naiste A alagrupi võitis Tallinna
võistkond Ringo, kus oma panuse andis ka tuntud raadiohääl Liis Lusmägi,
teiseks platseerus Paide Võrkpalliklubi
ning kolmandaks Rakvere naised. B alagrupis olid favoriidid möödunudaastased võitjad Tartu Tervishoiu Kõrgkooli
vilistlased, teiseks mängisid end Tapa
naiskonna esindajad ning kolmandaks
Tarvastu naiskond.
Kohamängudes pidid kolm aastat
liidripositsiooni hoidnud Tartu tüdrukud tunnistama pealinna piigade paremust.
Lõplik järjestus:
1. Ringo
2. Tartu tervishoiu KK
3. Paide VK
4. Tapa
5. Rakvere
6. Tarvastu
Parima mängija tiitli võitlesid välja
Kertu Rebane Tartu naiskonnast ja Ivar
Intelmann Tamsalu meeskonnast.
Meenutamaks meeleolukat sportlikku päeva sai iga turniiril osalenud mängija kingituseks Väike-Maarja valla vapi
ja turniiri logoga särgi.
Suured tänud toetajatele – Väike-Maarja Vallavalitsus, Baltic Agro, Simuna Ivax, Thorsen Grupp OÜ, Tarmoren OÜ ja Ardor OÜ, kes võrkpallipeo
kordaminekule õla alla panid ja kaasa
aitasid.
Jane Kool
Spordikeskuse juhataja

Oktoober 2017.a.

Väike-Maarja spordihoone sai
septembrikuus kümne aastaseks
Kümme aastat tagasi, 15. septembril 2007. aastal avati pidulikult Väike-Maarjas uus spordihoone.
Juba suveks sai hoone siis üldjoontes valmis, kuid suvi kulus viimistlustöödeks ja sisustamiseks ning haljastuse ja parkla rajamiseks. Kooliaasta
alguseks oli spordihoone valmis teenindama nii koolide õpilasi kui ka spordilembelisi vallaelanikke.
Kasulikku pinda 3630 m², normaalmõõtmetega korvpallisaal, mille saab
vahekardinaga poolitada kaheks harjutusväljakuks, jooksurada, jõusaal,
maadlussaal, aeroobikasaal, head pesemisvõimalused, saunad. Koos sisustuse, haljastuse ja parklatega läks spordihoone maksma veidi üle 30 miljoni
krooni. Ehitustöid teostas AS Antaares.
Spordihoone avamisele oli kogunenud rohkesti vallarahvast, osalesid ka
EOK president Mart Siimann, Eestimaa

Spordiliidu „Jõud” peaspetsialist Matti
Reimann, Riigikogu liikmed Kristiina
Ojuland, Indrek Saar ja Toomas Varek,
maavanem Urmas Tamm ja veel paljud-paljud külalised.
Nurgakivi spordihoonele pandi 22.
aprillil 2006. aastal Georg Lurichi 130.
sünniaastapäeva suurejooneliste pidustuste käigus. Nurgakivi paneku juures osales väga esinduslik seltskond:
Vabariigi President Arnold Rüütel ja
proua Ingrid Rüütel, Eesti Olümpiakomitee president Mart Siimann, kultuuriminister Raivo Palmaru, maavanem
Urmas Tamm, Lurichi nimelise spordiklubi esindajad Berliinist, vallavolikogu
esimees Hans Kruusamägi, vallavanem
Olev Liblikmann ja ehitusfirma AS Antaares juht Jaanus Kull. Nurgakivi paneku päeval allkirjastati Väike-Maarjas
Vabariigi presidendi ja EOK presidendi
osalemisel mitmete osapoolte vaheli-

Valla meistrivõistlused

KOROONA
1. etapp, 17. oktoobril Triigi
spordihoones
Osales kolm mängijat – Raul
Oja, Eerek Preisfreund ja Jaanus
Sindonen. Omavahelistes mängudes tekkis „surnud“ ring, kohti üle
ei mängitud, seega on kõik kolm
praegu esikohal. Järgmine etapp
toimub 21. novembril.
NB! Siinkohal üleskutse kõigile, kes peavad lugu osavust ja
täpsust nõudvatest väljakutsetest.
Tulge ja proovige kätt!
Triigis on uued, eelmisel hooajal
ostetud Novuse koroonalauad, mis
ootavad mängijaid ka võistluste vahelisel perioodil.
Jane Kool

23. septembril osalesime rahvus-

ne tervislikke eluviise soosiv maakondlik heade kavatsuste protokoll ning
avati Väike-Maarjast Ebaverre viiv kõnni- ja jalgrattatee ja nimetati see Lurichi teeks.
Ilve Tobreluts

„Seriaalivaba õhtu“ kutsub taas kõiki
liikumisharrastusest lugu pidavaid inimesi osalema
Seriaalivaba õhtu kolmas hooaeg sai
alguse 19. oktoobril, mil toimus 1.
etapp. Kodubaasiks on ikka Ebavere
tervisespordikeskus ja sealsed rajad.
Osalejaid oli kokku 58, mis iseenesest
on üsna kena number, aga võiks palju
suurem olla ja seda just laste ja noorte
osalemise arvelt.
Kui möödunud hooajal nöökis ilm
meid ikka korralikult, siis tänavu esimese seriaali ajal paistnud päike andis
lootust, et ka järgmised etapid saavad
toimuma plaanipärastel aegadel ja planeeritud tegevustega. Näis. Sel hooajal
oleme planeerinud kaks orienteerumisetappi, üks neist saab toimuma juba
detsembris. Et inimesi mitte pimedusega metsa päris ära eksitada, korraldame 3. etapi orienteerumise hoopiski
laupäeval, 9. detsembril. Esialgne planeeritud kellaaeg on 11.00. Selle etapi start ja finiš asuvad spordihoones.
Sellel etapil ootame osalema küll kõiki
kohalikke elanikke ning neile külla saabunud sõpru ja sugulasi. Üks mõnus
ennelõunane jalutuskäik värskes õhus
ja tubli ports lisaenergiat vähemalt nädalalõpuni garanteeritud.

Väikese uuendusena loosime iga
etapi osalejate vahel välja saunalina,
millel kiri „Seriaalivaba õhtu“. Väikese lisatingimusena peame nentima, et
kätte anname selle järgmisel etapil ja
osaleja peab kohal olema. Seriaalivaba õhtu juhend on üleval Väike-Maarja
spordikeskuse kodulehel sport.v-maarja.ee, ja jooksvat infot saab samuti nii
kodulehelt kui ka Väike-Maarja spordihoone FB lehelt. Kõik FB-s liiklejad, kes
pole meid veel meeldivaks lisanud, siis
tehke seda, see garanteerib teile vajaliku info teid huvitava spordisündmuse
kohta õigeks ajaks.
Uuel hooaja kava on järgmine:
- 2. etapp 16. novembril – jooks;
- 3. etapp 9. detsembril kell 11.00 –
orienteerumine (alevikus);
- 4. etapp 18. jaanuaril – suusatamine;
- 5. etapp 15. veebruaril – suusatamine;
- 6. etapp 15. märtsil – sisesõudmine;
- 7. etapp, 19. aprillil – sisesõudmine;
- 8. etapp 17. mail – orienteerumine

Maadlusklubi tegi hooajast kokkuvõtteid
16. septembril osalesime E. Pütsepa mälestusvõistlused kreeka-rooma
maadluses Võrus. Eesti maadlusparemikule pakkusid konkurentsi Läti, Leedu ja Pihkva maadlejad.
Tulemused:
2. koht – Anu-Liis Raudsepp
2. Koht – Andris Pent
3. koht – Käroly Seemann
3. koht – Virgo Raja
3. koht – Kristjan Jaago
5. koht – Sander Kriel
5. koht – Remo Ojaste

Meenutus nurgakivi panekult
Väike-Maarja spordihoonele.
Vasakult: EOK president
Mart Siimann, proua Ingrid Rüütel,
president Arnold Rüütel.
Foto: Ellu Moisa

vahelised Leo Krenini mälestusvõistlused kreeka-rooma ja naistemaadluses
Paikusel.
Tulemused:
2. koht – Remo Ojaste
3. koht – Käroly Seemann
6. koht – Mikk Sikkar
30. septembril maadlesime Vigala
Lahtisel matil kreeka-rooma ja naistemaadluses.
Tulemused:
1. koht – Remo Ojaste
2. koht – Kristjan Jaago
2. koht – Robin-Mathias Engaste
2. koht – Anu-Liis
Raudsepp
3. koht – Virgo
Raja
4. koht – Eva-Maria Raudsepp
5. koht – Sander
Kriel
5. koht – Astor Argos
5. koht – Jonete
Visnapuu
8. koht – Siim Argos

Noormaadlejad E. Pütsepa mälestusvõistlustel
kreeka-rooma maadluses Võrus.

7. oktoobril osalesime Türi Spordi-

klubide Liidu auhinnaturniiril vaba- ja
naistemaadluses.
Tulemused:
1. koht – Virgo Raja
1. koht – Kristjan Jaago
1. koht – Remo Ojaste
1. koht – Romel Seemann
1. koht – Käroly Seemann
1 .koht – Jonete Visnapuu
2. koht – Anu-Liis Raudsepp
2. koht – Eva-Maria Raudsepp
3. koht – Sander Kriel
3. koht – Robin-Mathias Engaste
5. koht – Henri Eenpuu
8. koht – Astor Argos
14.
oktoobril
võistlesime
Tapa
maadluspäeval.
Tulemused:
1. koht – Anu-Liis
Raudsepp
3. koht – Jonete
Visnapuu
4. koht – Eva - Maria Raudsepp
4. koht – Remo
Ojaste
4. koht – Kristjan
Jaago
7. koht – Mikk Sikkar

Liikumissarja väikesed osalejad
esimesel etapil stardi ootel.
Foto: Jane Kool
(ratastega)
Juhul, kui lumeolud ei luba 4. ja 5.
etapil suusatada, liiguvad sõudmise
etapid ettepoole ja kevadistel etappidel siis kas jookseme või orienteerume.
Kohtumiseni 16. novembril Ebaveres!
Jane Kool
Varssavis noorsoo SUMO EM-i
teisel võistluspäeval selgitati Euroopa
meistrid kadettide (U16) arvestuses.
Eestlaste saagiks jäi 8 medalit (2 kulda,
1 hõbe ja 5 pronksi).
Väike-Maarja noorsportlased kõik
pjedestaalil:
3. koht – Jonete Visnapuu
3. koht – Eva-Maria Raudsepp
3. koht ja meeskondlik 2. koht – Romel Seemann
3. koht kuni 14-a vanuses – Anu-Liis
Raudsepp
Lembit Kalter
maadlustreener

Jonete Visnapuu Eesti lipuga noorsoo sumo
EM-i autasustamispjedestaalil. Foto: 2 x Erakogu

Oktoober 2017.a.
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Huviharidus ja huvitegevus
Võivere külast: minevikust tänapäeva
said riigilt täiendavat toetust
Üldine taust
Tänavu toetab riik omavalitsusi 6
miljoni ja järgmisel aastal 15 miljoni
euroga, et muuta huvihariduses ja huvitegevuses osalemine 7-19-aastastele
noortele senisest kättesaadavamaks ja
mitmekülgsemaks järgmistes valdkondades: kultuur, sport ning loodus-täppisteadused ja tehnoloogia.
Toetuse kasutamiseks tuli igal omavalitsusel kaardistada noorsootöö hetkeolukord ning koostada pikaajaline
plaan, kuidas täiendavat toetust maksimaalse tõhususega kasutada.
30. augustil kinnitas Väike-Maarja
vallavalitsus huvihariduse ja huvitegevuse kava, mis annab põhjaliku ülevaate huvitegevusest vallas, toob välja tugevused ja arenguvajadused ning esitab kava kitsaskohtade lahendamiseks.
Riigieelarvest Väike-Maarja vallale
määratud täiendava toetuse suurus on
2017. aastal 57 738 eurot ja 2018. aastal
ligikaudu 145 000 eurot.
Huvitegevuse täiendav toetus
2017
Vallavalitsus otsustas 11. oktoobri
istungil eraldada 2017. aastal täiendavat toetust järgmisteks tegevusteks:
- Väike-Maarja muusikakoolile vahendite ostmiseks 2264 eurot ja personalikuludeks 1325 eurot;
- Simuna koolile robootika ja kunstitarvete vahendite ostmiseks 5300 eurot
ja personalikuludeks 418 eurot;
- Simuna spordihoonele sulgpallija tantsuringile vahendite soetamiseks
1300 eurot, personalikuludeks 977 eurot ja transpordikuludeks 300 eurot;
- Simuna rahvamajale laulustuudio
ja muusikakooli vahendite soetamiseks
1400 eurot;
- Väike-Maarja seltsimajale tantsuringi ja pasunakoori vahendite soetamiseks 1900 eurot, personalikuludeks
870 eurot ja transpordikuludeks 300
eurot;
- Kiltsi põhikoolile robootika, orkestri, ansambli ja HUMAKEFÜ vahendite ostmiseks 8033 eurot, personalikuludeks 1686 eurot;
- Väike-Maarja gümnaasiumile robootika ja kergejõustiku vahendite soetamiseks 7600 eurot, personalikuludeks
257 eurot, transpordikuludeks 250 eurot;
- Väike-Maarja spordikeskusele
maadluse, laskmise, suusatamise va-

hendite soetamiseks 3720 eurot, transpordikuludeks 2200 eurot ja osalustasudeks/laagrite korraldamiseks 1600
eurot;
- Väike-Maarja mudelihallile vahendite soetamiseks 2000 eurot, personalikuludeks 482 eurot ja osalustasudeks
700 eurot;
- Väike-Maarja noortekeskusele judo
vahendite soetamiseks 700 eurot ja
osalustasude kompenseerimiseks 1500
eurot;
- omavalitsuse sisese transpordi organiseerimiseks huvihariduse kättesaadavuse tõstmiseks 2000 eurot;
- Väike-Maarja kodutütarde ja noorkotkaste liikmetele 900 eurot vahendite
soetamiseks;
- huvitegevuse kvaliteedi parendamiseks 2583 eurot koolituskuludeks;
- reservfond täiendatavateks kulutusteks, mis aitavad lahendada huvitegevuse kitsaskohti, 5200 eurot.
Veel ...
Alates 16. oktoobrist sõidab Simuna, Väike-Maarja ja Ebavere vahel
täiendav bussliin, mis aitab kaasa õpilaste jõudmisele treeningutele.
Koolituskulude katmiseks saavad
taotluse esitada kõik vallas tegutsevad
huvitegevuse juhendajad.
Toetust reservfondist saavad taotleda vallas elavad noored vanuses 7-19
aastat, samuti nende esindajatena lapsevanemad või juhendajad, vahendite
ostmiseks, transpordikulude ja osalustasude katmiseks. Siinkohal on oodatud taotlused ka sotsiaalsete ja muude erivajadustega noorte kaasamiseks
huvitegevusse. Reservist saab taotleda
tegevuse täiendavat rahastamist vallas
huvitegevuse pakkuja või juhendaja.
Eespool nimetatud taotlused palun
esitada 20. novembriks 2017 meiliaadressile aare@v-maarja.ee.
Taotlused 2018. aastal huvitegevuse
täiendavaks rahastamiseks palun esitada 4. detsembriks .2017 meiliaadressile
aare@v-maarja.ee.
Taotluse saab esitada vabas vormis,
see peab sisaldama andmeid taotleja,
pakutava huvitegevuse ja selle täiendava rahastamise põhjendamise kohta.
Aare Treial
haridus- ja kultuuriosakonna juhataja

Huviringidesse sõidutab buss Simunast
Väike-Maarjasse ja tagasi tasuta
E, K ja R
16.35 – Simuna kool (võimla parkla)
16.37 – Simuna Pargi tn kortermajade (suure kivi) juures
16.39 – Simuna Alajaama tee ja Orguse tee ristis
16.42 – Hirla Pendi maja juures (Varikse kinnistu)
16.47 – Kurtna külamaja juures (Seltsimaja kinnistu)
17.00 – Ebavere
17.05 – Väike-Maarja spordikeskus
Tagasi
Väike-Maarjast – 18.30
Ebaverest – 18.35
T ja N
15.30 – Määri küla Ojasaare maja juures (Metsanurga kinnistu)
15.35 – Simuna kool (võimla parkla)
15.37 – Simuna Pargi tn kortermajade (suure kivi) juures
15.39 – Simuna Alajaama tee ja Orguse tee ristis
15.42 – Hirla Pendi maja juures ( Varikse kinnistu)
15.46 – Võivere Viiksaare maja juures (Tuuliku kinnistu)
15.48 – Kurtna külamaja juures (Seltsimaja kinnistu)
16.00 – Väike-Maarja spordikeskus
Tagasi
Väike-Maarja spordikeskusest – 17.00
E, K, R veab õpilasi Villu Pitk, tel 521 5844.
T, N veab õpilasi Raivo Sulev, tel 5698 2713.

Esmakordselt on Võivere (saksa k Voibifer) mainitud 1482. aastal, kuid kindlasti elati seal juba varemgi, millele
viitab nime teine pool „vere“ (mõnede
ajaloolaste arvates seotud sõdadega,
teiste arvates palkide veeretamisega).
Mõisa peahoone oli palkmaja, kuid
vundament oli ehitatud paekividest
nagu enamus teisigi hooneid (kahekordne elumaja, ait, tõllakuur koos hobustetalliga, loomalaudad jm hooned).
Peahoonel oli ehitatud vägev trepp
idapoolde ja küttekollete suits läbis
mantelkorstna, kus isegi elati. Pärast
sõda uudistasime seda tahmast ruumi,
kus oli väike kapp ühes nurgas – minu
üks vanaisa õdedest elas seal. Paekivi kaevati ilmselt nendest kohtadest,
kuhu hiljem kogunes vesi ja tekkisid
tiigid. Mõisa ühes kahekordses hoones elas perekond Kaasik. Evald Kaasik
läks elama Pillapallu ja töötas tislerina
ühes Tallinna numbritehases (1940.
a). Mõisnik elas Avandusel. Võivere oli
väike karjamõis, kus oli ka moonakate
maju ning tavaliselt olid viimatinimetatud kahepeale elamud, elati ka suitsutaredes. Pärast Vabadussõda jagati
maad sõjast osavõtnutele (Avinurme
kandist August Kull, Joosep Teder, Johannes Kukk) ning veel mõisa töölistele ja mujalt tulnutele.
Maade jagamine toimus vastavate
avalduste alusel, millised olid esitanud
Vabadussõjast osavõtnud ja mõisa töölised, aga oli ka neid, kes ostsid juba
19. saj lõpuaastakümnetel talukohti ja
maksid võlgu samuti aastaid (müües
põllusaadusi – kartul, lina, vili jm). Kõike kahjuks ei saagi teada, kuna enamus
Eesti Vabariigi aegseid vanemaid inimesi on lahkunud igavikuteele, samuti paljud nende lastest. Kui nooremad
pole vanemate ja vanavanemate käest
omal ajal kõike küsinud, siis kahjuks
jääbki palju teadmata. Võivere mõisa
maid tuli jagama ametnik Rakverest
maakonna vastavast osakonnast. Osa
Vabadussõjast osavõtnuid said küll
suurema maatüki, kuid liivase, ning

juba kolhooside ajal istutati sinna
okaspuud. Venelased tahtsid samasse
kohta ehitada lennuvälja, nagu endil
oleks ruumipuudus. Majade ja muude
hoonete (laut, ait, saun jne) ehitamine
algas kohe pärast 1920. a ja põhiliselt
saadi valmis enne 1930. a. Siiski ehitati
ja kahe, kolme või 4 aastaga. Võiveres
asutati oma masinaühistu ning osteti
viljapeksumasin koos katlamasinaga.
Minu vanaisa Jüri Kruhberg ja Karl Meola olid masinistid, vanaisa veel masinaühistu sepp. Talupidajad ostsid veel
mitmeid põllutööriistu (adrad, äkked,
kultivaatorid, loorehad, niidumasinad
– ilmselt mitmed eespool nimetatutest
osteti siiski ühistule. Enne riigipööret
jõudsid talud heale järjele. Enamuses
peredest sündis lapsi vähemalt kolm
või neli, aga oli ka lasterikkad peresid.
1941. a juuli algul pärast sõja puhkemist said mobilisatsiooni kutsed
Võivere külast Valter Ilves, Valter Ojaste, Johannes Kull, Johannes Mägestik,
Olev Meola, Herbert Pärnsoo, Evald
Kaasik, Otto Grünthal, Harald Pilt ja
veel mitmed vanemaealised, kuid paljud oskasid õigel ajal metsa või kaugemale sugulaste juurde minna. Nendest
mobiliseeritutest viis esimest langesid 1942/43. a lahingutes kas Velikije
Luki all või mujal Venemaal. Harald
Pilt langes vangi Alekseikovo küla all
22.12.1942. a ning viibis saksa sõjavangis Polotskis ja teistes laagrites. Tervis
halvenes ja ta ravis ennast kodus vanemate juures, kuid Vene nõukogude
okupatsiooni taaskehtestamise järel
tuli tegemist teha NKVD meestega, kes
uurisid, et miks ennast vangi andsid.
Lahingus sai ta põrutada ja teadvusele
tulemata võetigi vangi.
Võivere küla meestest võib leida
andmeid Memento Ühingu poolt välja antud raamatutes „Eestlased Vene
sõjaväes 1940-1945. a“ (köited 9-12).
Nimesid nimetamata, on sealt mitmed
mehed välja jäänud. Need mehed, kes
juhtusid 1941. a sõja puhkemise ajal
olema Eesti Territoriaalkorpuses, nagu

minu lell Enn Kalvet, saadeti kohe rindele. Temast olen varem kirjutanud
Soomepoiste lugudes – langes vangi
sakslaste kätte Peipsi taga, hoiti Tartu
vanglas mõnda aega, lasti koju ja kuni
1943. a uue mobilisatsioonikutseni oli
vaba mees. Siis aga Väike-Maarjas arstlikus komisjonis (kas algkooli majas?)
vaadati läbi ja sai kutse, aga keeldus
Saksa sõjaväkke minemast. Sellepeale sakslasest ohvitser vihastas, haaras
püstoli ja ähvardas maha lasta, karjudes „Kommunist, kommunist!“ Tema
vastu: „Ma ei ole kommunist.“ Saadeti
ukse taha, kus üks eestlasest ametnik
tuli juurde ja ütles: „Kuu aega on antud mõelda, otsusta ise!“ Tegigi otsuse
minna soomlastele appi, kes pidasid
Jätkusõda oma kuulsa marssali Mannerheimi juhtimisel. Soome minek
toimus 17. või 19. detsembril 1943. a.
Võttis osa Karjala kaitselahingutest ja
nagu enamus 19. aug 1944. a Eestisse saabunud meestest Tartu lähedal
toimunud lahingutest, kus venelaste
palju suurem väeüksus paisati Emajõe
taha. Taheti kohe edasi tungida, et Tartut vabastada, kuid saksa ülemjuhatus
keelas selle ära ja kuni 17. sept Punaarmee suurpealetungini oli suhteliselt
rahulik aeg. Tänu sellele rinde peatumisele pääsesid paljud eestlased Läände (Rootsi, Saksamaale jm). Edasi aga
toimus suur Punaarmee pealetung, kus
osalesid ka Eesti Laskurkorpuse mehed, nende hulgas Võivere küla mehed
E. Kaasik, O. Grünthal jt. Samas Emajõe taganemislahingutes olid saksa
poolel Võiverest Erich Lell ja mitmed
Avanduse valla mehed (vt Karl Roosna
mälestustest „Koolipingist rindele“ –
ilmus eelmisel aastal vallalehes). Korpuse meestest said nii mõnedki pärast
sõda juhtivatele kohtadele, nt E. Kaasik
– masinaühistu ja kooperatiivi ning kolhoosi esimees.
(järgneb)
Jüri Kalvet
Pensionär

SOOVIN OSTA

1- või 2-toalise korteri Triigi külas või Väike-Maarja alevikus,
soovitavalt ahiküttega.
Kõik pakkumised on oodatud: telefonil 516 0424 (Kristo)
e-post: kristoop@gmail.com
Toatäis päikesekiiri,
sületäis sooje sõnu,
peotäis kauneid lilli!

Kui MÜÜD või RENDID

OÜ Estest PR

PÕLLUMAAD,
siis ikka kohalikule,
teadlikule põllumehele!

O S TA B

metsa- ja põllumaad.

Kontakt: tel 5194 2122

Info telefonidel:
504 5215; 514 5215

Kallis Larissa Leiten!
Soovime Sulle palju õnne
juubeli puhul!
Väike-Maarja lasteaia pere

Kindel on tõotus, mis sidus teid ühte.
Kuldne on sõrmus, mis liitis teid kahte.
Aastate ahel kuldse tähtpäeva tõi.

Armsad Evi ja Matti Nikker!
Kuldpulmapäeva puhul
11. novembril õnnitlevad
tütred Ülle, Merike ja Taimi
ning tütrepoeg Marcus Rasmus
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Koguduste teated
Väike-Maarja koguduses

Jumalateenistused toimuvad kaks
korda kuus.
Kogudust teenib hooldajaõpetajana
Ralf Alasoo. Tel 5850 5772,
e-post: ralf.alasoo@eelk.ee
EELK Väike-Maarja koguduse aadress:
Tamme 3 (postiaadress Jaama 2-15),
46202 Väike-Maarja, internetis: http://
www.eelk.ee/vaike-maarja/.
Koguduse veebil saab Facebookis liituda grupiga „Taastame Väike-Maarja
kiriku!“.
Jumalateenistused pühapäeviti
kell 10.30.
Koguduse vaimulik on
Eerek Preisfreund. Tel 323 5450.
Koguduse veebileht:
http://avispea.edicypages.com/et
Kiltsi osadusgruppi veab eest Riina Tali,
kokkusaamine toimub igal neljapäeval
kell 18.00 Kiltsi raamatukogus.

Avispea koguduses

Simuna koguduses

Jumalateenistused pühapäeviti
kell 11.00.
Koguduse õpetaja on Enn Salveste.
EELK Simuna koguduse aadress:
Allika 3, 46401 Simuna
Tel 5345 3967 või tel/fax 332 8021,
e-post: enn.salveste@eelk.ee
EELK Simuna ja Juuda koguduse arvelduskonto annetuste tarvis on: Swedbank IBAN: EE852200001120184054.

Õpetaja kõnetunnid on laupäeviti kell 12-15, pühapäeval tund enne jumalateenistust. Kiriklike talituste ja hingehoidlikel vajadustel on kokkuleppel õpetajaga
võimalik kohtuda teistel aegadel.
Kalmistumeistrite kontaktandmed:
Väike-Maarjas – Ruth Palmiste, tel 516 1809
Simunas – Mirjam Kesküla, tel 524 7944

EELK Väike-Maarja koguduse annetusarve
nr Swedbankis on EE652200001120247658.

Oktoober 2017.a.
Väike-Maarja
Põllumeeste Seltsi

TALUTURG
R, L 10-15

Väike-Maarja bussijaamas
Müügil kohalike tootjate
köögivili, piima- ja teraviljatooted, hoidised, mesi,
käsitöö.
Info: tel 526 0283

Väike-Maarja
Põllumeeste Seltsi

taaskasutuskeskus
Tamsalu mnt 1
on avatud
laupäeviti kell 10-13.

Õnnitleme eakaid sünnipäevalapsi!
Astu reipana edasi eluteel,
olgu tervist ja õnne Sul veel ja veel …

November
93 Leena Ahlberg – 13. novembril
93 Endla Kütt – 29. novembril
91 Helju-Laine Ilves – 19. novembril
91 Lembit Välja – 20. novembril
91 Endla Jakobson – 28. novembril
89 Elvi Liim – 5. novembril
89 Hilja Kaljo – 9. novembril
87 Reino Laatikainen – 9. novembril
87 Helju Veermäe – 21. novembril
87 Enn Meisalu – 24. novembril
85 Mulje Kaare – 10. novembril
85 Klara Adamson – 10. novembril
84 Lembit Kaare – 5. novembril
83 Liina Väizanen – 21. novembril
83 Erika-Koidula Metsaru –
22. novembril
82 Salme Gross – 1. novembril

Soovime õnne ja tugevat ter vist!

Väike-Maarja Vallavalitsus

Info: tel 5656 4959 (Tiia)

NB! Palume inimestel, kes ei soovi, et lehes avaldatakse tema sünnipäevaõnnitlus,
teatada sellest toimetajale tel 329 5759.

MÜÜA

Õnnitleme noorimaid vallakodanikke

kolmetoaline
möbleeritud korter
Väike-Maarjas
Põhja tänaval.
Kontakt: tel 5648 0612

MÜÜA

möbleeritud ühetoaline
ahiküttega korter
Väike-MaarjasJaama tn 19.
Kontakt: tel 5598 0035

MÜÜA

kahetoaline
ahiküttega korter
Simunas Pargi 3-3.
Kontakt: tel 5554 3728

MÜÜA

Kaks pisikest kätt pea püüdmas on päikest,
pea algamas teed kaks jalga nii väikest …
Raimond Išpajev – 12. septembril
Nele Muusikus – 12. septembril
Marian Merila – 7. oktoobril
Mathias Preem – 14. oktoobril
Olge rõõmsad, terved ja tublid!

Mälestame
Igale meist on antud aeg –
aeg tulla, olla ja minna …
Elmar Rähn
Urve Paimla
Nikolai Pissarev
Arved Pohlak
Uno Einmann
Valve Kaare

lõhutud küttepuid
(pikkus vastavalt soovile,
erinevad puuliigid).

Müüme ka kuiva
ja 3m küttepuud.

15. novembril alates 10.00

VÄIKE-MAARJA HOOLDEKODUS
Info ja registreerimine
tel 5656 4959, 501 6825

TELLI
Eesti lipud, vimplid,
vardad ja vardahoidjad
e-poest www.lipuvabrik.ee

5. kuupäevaks Ilve Tobrelutsu e-posti aadressil:
ilve.tobreluts@v-maarja.ee, tel 329 5759.
Toimetus võib tekste lühendada.
Toimetus ei vastuta reklaamide sisu eest.
Trükitud:
Trükikoda TRÜKIS AS,
Pargi 27F, 41 537 Jõhvi.
Ilmub kord kuus, kuu lõpunädalal.
Tiraaž 2700 eksemplari.

17.06.1955 – 16.09.2017
15.04.1955 – 17.09.2017
06.07.1940 – 18.09.2017
02.08.1933 – 16.10.2017
19.02.1946 – 16.10.2017
07.12.1936 – 19.10.2017

Pearaamat OÜ
Raamatupidamisteenus ettevõtetele,
korteriühistutele, FIE-dele
Meilt korras raamatupidamine ja õigeaegne finantsaruandlus,
teilt pühendumine oma ettevõtte arendamisele ja igapäevatööle.
Tel 5190 1120

Tel 507 4553

Kaup kätte ühe tööpäevaga!
Väike-Maarja Valla Infolehe väljaandja:
Väike-Maarja Vallavalitsus,
Pikk 7, 46202 Väike-Maarja,
tel 329 5750, www.v-maarja.ee
Toimetaja: Ilve Tobreluts
Toimetuse kolleegium:
Olev Liblikmann, Krista Ustav, Ellu Moisa,
Reet Eesmäe, Hans Kruusamägi.
Kaastööd ja teated palume saata hiljemalt

81 Eldur Liivalaid – 1. novembril
81 Õie Kerem – 25. novembril
81 Eino Kasemaa – 28. novembril
81 Rein Kulpas – 28. novembril
81 Nikolai Gladchenko – 30. novembril
80 Elvi Tanila – 6. novembril
80 Luule Matso – 15. novembril
80 Luule Tude – 19. novembril
80 Elvi Ambos – 22. novembril
75 Helle Orro – 12. novembril
75 Raivo Valtin – 13. novembril
75 Jaan Kiisk – 14. novembril
75 Lembit Keerus – 20. novembril
70 Niina Eikkinen – 2. novembril
70 Arvi Kalvik – 2. novembril
70 Vello Paas – 13. novembril
70 Vello Proosa – 25. novembril

e-post: taimi@pearaamat.eu
www.pearaamat.eu

Väike-Maarja Hooldekodu
(Ravi 1, I korrus)

päevakeskuse kaudu on võimalik tellida Inkotoa pakutavaid

URIINIPIDAMATUSE ABIVAHENDEID:
• naha- ja haavahooldusvahendid,
• imavad aluslinad,
• mähkmed jm.
Isikliku abivahendi kaardi olemasolul kaup 40% soodsamalt.
Tellitud tooted tuuakse kohale 13. novembril kell 9.00 – 12.00.
Tellimiseks ja infoks helistada telefonidel 326 1345 või 5656 4959

Simuna spordihoones (I korrusel, osavalla ruumis)
saab tellitud tooted kätte 13. novembril kell 13.00

Tellimiseks ja infoks helistada tel 5343 9837; e-post: t.ulle@inkotuba.ee
NB! Abivahendi soovist etteteatamine vähemalt 5 tööpäeva varem!

